
ninviMrrc'tv*01* iibruy

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter M a re h 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 8, 1879.

VOL. VIII. Kaina 3c Chicago, III., Subata, Lapkričio (Novem bcr) 5 d., 1921 No. 259

Japonijos premieras 
nužudytas

bus įsalkyta susilaikyti nuo 
streiko ir dirbti.

Nauji Rusijos nesusipra 
timai su Lenkija.

Senatorius1 Watson nesu- Rusija nepripažįsta nusi 
stoja davęs kaltinimus. ginklavimo konferencijos

BRANGUS “SIANDVIČIAI”.

šio žmogaus “siandvičiai” buvo 
verti 18,000,000 markių.

Italija taikosi su Turkijos
1 nacionalistais.

Injuctionas prieš angliaka 
sius suspenduotas

Rusija kaltina Lenkiją leidime 
Lenkijoj susiorganizuoti Pet
luros spėkoms.

lus turite balsus, išmeskite 
mane iš senato, jei drįsta
te”, šaukia jjs republiko- 
nams.

Naujas Rusijos-Lenkijos 
nesusipratimas

Japonijos premjeras 
Hara nužudytas.

Nudurtas peiliu geležinkelio 
stotyj.

TOKIO, lapkr. 4. — Japoni
jos premieras Hara šiandie li
ko mirtinai perdurtas peiliu ge
ležinkelio stotyj Tokio.

(Hara yra gimęs 185-1 m. 
Per ilgą laiką jis dirbo užsie
nio reikalų ministerijoj, pas
kui intapo susisiekimo minis- 
teriu. Iš ministerijos jis pasi
traukė 1908 m., kada puolė jo 
partijos ministerija. Po to lan
kėsi Amerikoj ir Europoj, 
1913 m, jis tapo vidaus reika
lų ministeriu ir dar tais pačiais 
metais patapo ir premieru. Jau 
pernai buvo padarytas suokal
bis jį nužudyti, bet tapo laiku 
susektas. Jis buvo atgaleivis).

Korėjietis užmušė H arą.

TOKIO, lapkr. 4. Mano
ma, kad Korėjos kova už ne- 
nepriklausomybę privedė prie 

nužudymo šiandie Japonijos 
premiero Takaši Hara.

Korėjos jaunuolis, pasislėpęs 
trečios klesos palaukiamam 
kambaryj centraljinės geležin
kelio stoties, pašoko, kada pre
mjeras įėjo į stotį ir septynius 
sykius pervėrė peiliu jo kruti
nę. Premieras mirė už 15 mi-

Užmušėjas suimtas ir tardo
mas, bet jo vardas neskelbia
mas.

Metai atgal toje jyačioje vie
toje liko užmuštas Korėjos di
džiūnas Ri On Sk>, Japonijos 
šalininkas. Apie jo nužudymą 
nebuvo skelbdama per savaitę 
laiko. Jo užmušėju, manoma, 
irgi buvo Korėjos nepriklauso
mybės šalininkas.

tioną atidėti į šalį iki unija 
spės prirengti platesnį prane
šimą apie i>ačią inj įmeti no ver
tę, kada apeliacijų teismas ga
lės išnešti savo nuosprendį apie 
tv injunctioną.

Apeliaciją padavė vieni an
gliakasiai. Indianos kasyklų sa
vininkai irgi buvo žadėję pri
sidėti prie reikalavimo injunc
tioną panaikinti, bot paskutinėj 
valandoj nuo to atsimetė ir nu
tarė injunctioną pildyti.

Indianos angliakasių streikas 
tebesitęsia. Delei tos priežas
ties, jei kasyklų savininkai ir 
pradėtų pildyti injuinetioną ir 
panaikintų “check off’ siste
mą, formalinį streiką skelbti 
ten nebus reikalo.

Pittsburgo distrikto kasyklų 
savininkai paskelbė, kad jie ]>a- 
naikins “check off“. Dolei to 
to distrikto angliakasių taryba 
nutarė paskelbti streiką. Strei
kas prasidės panedėlio vidur
naktyj. Taline dist vilkte yra 40,- 
000 angliakasių.

Apie 1,500 angliakasių Dili-* 
nois valstijoj vis dar tebestrei- 
kuoja. Bet jie ketina šiandie 
sugrįsti į darbą. Bet {jeigu ka
syklų savininkai paklausytų in- 
junetiono, tada visi Illinois an
gliakasiai mos darbą ir sustrei
kuos. Illinois valstijoj apie 
88,000 angliakasių.

Apie 400 angliakasių Ohio 
valst. vis dar tebestreikuoja, 
nors distrikto taryba ir įsake 
grįšti į darbą.

Išėmus Indianos valstiją, ne
sitikima, kad bus daugiau an
gliakasių streilkų, iki kasyklų 
savininkai nepradės pildyti in
junctioną ir naikinti “check 
off“ sistemą. Bot kur tik ka
syklų savininkai bandys tai pa
daryti, visur kils angliakasių 
streikai.

KONSTANTINOPOLIS, l. 4. 
•— Rusijos sovietų valdžia vėl 
kalba apie naują karą, iš prie
žasties Lenkijos valdžios leidi
mo gen. Pethirai sudaryti savo 
naują armiją Lenkijos teritorb 
joje.

Maskva sako, kad iš Lenki
jos reikia tuojaus pareikalauti 
pasiaiškinimo apie naują Ry
gos taikos sutarties sulaužymą, 
kadangi Petį u ra veikė su pilnu 
Lenkijos valdžios pritarimu ir 
jos protekcija.

Bolševikų valdžia kaltina, 
kad Petį u ros bandos atvyksta 
prie Tiibežiaus pilname kari
niame prisirengime ir kad jas 
atgabenama Lenkijos vagonuo
se.

Bolševikų bevielinis praneši
mas sako, kad Petluros pulkai 
yra gerai aprūpinti kulkasvai- 
džiais ir j>ereję Ukrainos rube- 
žių ties Gusiatinu. Užpuldami 
pa-rubežio kaimus jie nuveikė 
bolševikų postus ir paėjo iki 
Jarmolinskio geleži nikelio Sto

ties, kur Jie pirmu kartu pa
sitiko didelį bolševikų pasiprie
šinimą.

Kitas Petluros pulkas susi
dedantis iš 1,500 karei vii ų, ver
žiasi per Rusijos rubežių. kito
se vietose. •

Vyriausias Petluros būrys, 
susidedantis iš apie 8,000 ka-I 
reivių, paėmė Gusiatino ir Gro- I 
dek stotis po trumpo mUšio ir 
veržiasi priekyn, kad paėmus j 
Kijevo geležinkelį.

, WASHINGTON, lapkr. 4.— 
Demokratas sena tori uis Wat- 
son iš Georgia, kuris Ikelletą 
dienų atgal metė senate sun
kius kaltinimus, kad Amerikos | 
kareiviai Francijoje buvo ka
riami ir šaudomi be jokio teis
mo, nesiliauja davęs senate vis 
naujų kaltinimų, nors tas tū
liems senatoriams, ypač repub- 
Iikonams, labai nepatinka.

Šiandie priimta naują rezo- 
liuiją, įsakančią paskirti spe- 
cialinį komitetą ištirti Watso- 
no kaltinimus. Kita rezoliuci
ja leidžia komitetui pasišaukti 
liudytojus ir pa įteik alau t i do
kumentų. Tečiaus tebėra ne
išspręsta kokius Wa-tsono kal
tinimus komitetas turės tyrinė-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 5, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

MASKVA, lapkr. 4. — Ru
sijos užsienio reikalų ministe- 
ris čičerinas pasiuntė talkinin
kų šalių ir Jungt. Valstijų val
džioms notą, kurioj sako, kad 
Rusija nesijaus esanti surišta 
Washingtono konferencijos mi
tą rimnis ir kad ji skaito save 
esant liuosa daryti tokius žings
nius, kokie bus reikalingi, kad 
neprileidus tos konferencijos 
nutarimus vykinti.

Rusijos vaikai gyvena 
1 miškuose.

Jie pasidarė sužvėrėję ir 
žmonių.

bijosi

BERL1NAS. 1. — 4. Ant Lie- 
tuvos-Vokietijos rubežiaus esan 
ti muitine rado pas vieną kalei- 
vį turbūt brangiausius “siandi- 
čius“. “Siandvičiai“ išrodė 
paprastai — dvi riekės duonos, 
biskii'tis sūrio ir kiaušiniai. Bet 
jie muitinės vaidininkams pasi
rodė persunkus ir duoną per
skirs. Ir nustebo. Surin į- 
spaušta jie rado daug auksinių 
pinigų, o pra-mušus kiaušinius 
jie rado deimantus ir perlus. 
Tie “siandvičiai“ paskui liko 
apveriinti 18,000,000 markių. 
Prašys $10,000,000 prohibici- 

jos vykinimui.
WASHINGTON, 1. 4. — Kon

gresas bus ]>aprašytas paskirti 
$10,000,000 vykinimui prohibi- 
ci'jos sekamiems fiskaliniams 
metams, arba $2,500,000 dau
giau, negu išelsta šiais motais, 
tą injunteioną.

Hapsburgai pašalinami iš 
Vengrijos.

BUDAPEŠTAS, lapkr. 4. —* 
Ex-kiaralius Karolis tapo paša

40,000 Pennsylvani jos an 
gliakasiy streikuos.

Injunctionas prieš anglia 
kasius suspenduotas.

Streikas prasidėsiąs panedėlyj. 
Angliakasiai reikalauja pa
naikinti injunctioną.

Injunctionas panaikintas iki pa
davimui apeliacijos. Anglia
kasių streikai bus atšaukti.

Anigliakasių

RYGA, lapkr. 4. — Oficiali
ais bevielinis pranešimas iš 

Senatorius Watson ir toliau' Maskvos sako, kad niokurioso 
atsisako stoti prieš komitetą ir (dalyse Saratovo bado distrik- 
tvirtįna, kad jis turi konstitu-1 to vaikai gyvena miškuose ir 
cinę teisę visus kaltinimus pa
skelbti tiesiai senate.

CHICAGO. — Angliakasių 
unijos advokatai vakar atsi
kreipė į Šio distrikto federaM- 
nį apeliacijų teismą ir padavė 
reikalavimą panaikinantį teisė
jo Andersono išduotąjį \ in
junctioną, panaikinantį “check 
off“ sistemą ir uždraudžiantį 
unijai organizuoti West Virgi
nijos angliakasius.

Angliakasių apeliacija sako, 
kad injunctionas tapo išduotas 
be tinkamo apsvarstymo ir be 
išklausimo angliakasių prirody
mų. Negi galima buvo spėti 
tinkamai apsvarstyti to in- 
j (meliono reikšmės. To rė
miau ties, reikalaujama injunc-

CHICAGO.
streikai įvairiose valstijose bus 
atšaukti. Vakar va-kariop ape
liacijos teismas nusprendė su
spenduoti federalinio teisėjo 
Anderson išduotąjį injunctioną 
prieš angliakasius, panaikinan
tį “check off“ sistemą ir už
draudžiantį unijai organizuoti 
West Virginijos angliakasius.

Injunctionas atidėtas į šalį ir

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.
, Kaina 5c.

da bus tardimai apie paduotąją 
angliakasių unijos apeliaciją. 
Tardimai bus lapkr. 16., po ko 
teismas išneš galutiną nuo
sprendį apie tą injunctioną.

Šis apeliacijų teismo nuo
sprendis turi dideles svarbos, 
kadangi visiems dabar strei
kuojantiems prieš tą injundtio- 
ną angliakasiams bus įsakyta 
sugrįšti į darbą. O dabar strei
kuoja virš ^5,000 angliakasių. 
Taipjau tiems 40,000 angliaka
sių, kurie turi sustreikuoti pa
nedėlyj Pittsburgho apielinkėj,

dinastija pašalinama iš Vengri
jos Vengrijos seimo šiandie 
priimtu Liliu.

Vidaus reikalų ministeris pa
skelbė 8 dienų gedėjimą <lelei 
paniekinimo šalies, kokį sutei
kė jai Karolio avantiūra.
Mažoji cntente nepatenkinta.

VIENNA, I. 4. —< Austrijos 
presą sako, kad Vengrijos ak
tas pašalinimo Hapsburgų di
nastijos nuo sosto yra neužtok- 
tinas, kadangi jis nejiažymi už
draudimo vėl išrinkti Karolį ar 
kurį kitą Hapsburgą Vengrijos 
karalium.

Nepatenkintos esančios ir 
mažosios entente šalįs ir jos 
neketina demobilizuotis. Jugo 
SUavijos valdžia buk rengianti 
naują notą talkininkams, rei
kalaujančią Vengrijos nusigink
lavimo ir kad Vengrija užmo
kėtų visus mažosios entente 
mobilizacijos kaštus.
Taipjau reikalauja, kad Bur- 
gen lando klausime butų pildo
ma Trianon sutartis, o ne Ve
necijos susitarimas.

Krata unijos raštinėje
CHICAGO. — Valstijos se

nato Dailey tyrinėjimo komite
tas, prigeriamas šerifo, vakar 
padare kratą Chicago Fiat Jani- 
tors’ unijos raštinėje, 166 W. 
Washington St. Nors žmonių 
nėra areštuotų, bet paimta daug 
knygų ir kitokių dokumentų, 
kuriuos tuojaus priduota komi
tetui. i »

“Pašalinkite mane, jei nori
te, už .tą“, ša nikė jis republiko- 
nams senatorius. “Jus turite į 
balsus. Tad padarykite tai. Ar 
republikonų didžiuma yra nu
sigandusi? Kodėl nesvarstyti 
šio dalyko atvirai ir nepasitikti i 
mane veidas veidan? Kam • 
bandyti sugauti mane, uždaryti 
ir nutildyti komiteto kamba
riuose? Jei kas yra pigesnio 
šioje šalyje už žmogaus gyvas
tį, tai komiteto raporto balitini- 
niai. Niekas neskaito komite
tų raportų ir jais netiki“.

“Ar generalinis štabas nori 
pasislėpti komiteto kambariuo
se?“ klausė toliau Watson. 
“Kode! nepaduoti faktų kuriam 
senatorių ir jis pasitiktų mane 
čia?“

Senatorius Watson sakė, Ikad 
jis kovoja “su militaristine kli
ka ir su prūsiška sistema“. Jis 
tvirtino, kad “mes pasiekėm 
tą laipsnį miilitarizmo, kada 
darosi piktadarybe kritikuoti 
armiją“, ką buvo pasiekusi ii’ 
Vokietija prieš karą.

Watson po to perskaitė kele
tą laiškų ir itdlegramų nuo ka
reivių, kurie irgi praneša apie 
korimus. Taipjau skaitė vieno 
oficierio straipsnį tūlame žur
nale, kurio vardą pasakyti at
sisakė, kad žurnalas neliktų su
stabdytas, kaip tapęs sustabdy
tas jo paties žurnalas.
Netiesa, sako gen. Pershing.

NASHVILLE, Tenn., 1. 4. — 
Buvęs vyriausias Amerikos ar
mijos Francijoj komanduoto- 
jas, gen. Pershing, sako, kad 
senatorius Watson kaltinimai 
yra nedoriausi ir neteisingiau
si, kokie tik įgali būti ir visai 
neturi jokio pamato.

laukuose, kaip jauni žvėriukai. 
Tie vaikai pabėgo iš bado ap
imtų miestų ir kaimų ir mai
tinasi šaknimis ir žolėmis. Ka
da prie jų artinasi suaugęs žmo 
gus, jie bėga, rodydami visus 
baimės ženklus.

Perpildymą® vaikų namų 
Syzranio ir Ufos distriktouse 
nuėjo taip toli, kad juose su
talpinta keturias sykius dau-. 
giau vaiką, negu kad yra jiems 
vietos. Tose vietose vaikai pa
eiliui užiminėįa esančias lovas, 
taip kad vienas vaikas aplei
džia lovą, ją tuojaus užima ki
ta bado auka.

“Ištisos šeimynos šoka į upę, 
o yra atsitikimų, kad tėvai pa
smaugia vaikus, kad nemačius 
kaip jie miršta badu“, sako pra 
nešimas.

Turkijos nacionalistai siunčia 
atstovus į Ameriką.
ANGORA, lapkr. 4. — Misi

ja, susidedanti iš Mustapha Ke
rnai—Turkijos nacionalistų — 
sekėjų šią savaitę išvažiuos į 
New Yorką, kad ten užvedus 
ekonomines derybas.

Mato suokalbį prieš uniją.

PITTSBURG, Kas., 1. 4. — 
Kalėjime esantis Kansas an
gliakasių prezidentas Alexan- 
der Howat, kalėjime išleistame 
pareiškime sako, kad išduota
sis injunctionas yra dar vienas 
žingsnis sunaikinti angliakasių 
uniją.

Socialistai ragina darbininkus 
palaikyti blaivybę.

15 žmonių prigėrė.
COPENHAGEN, 1. 4. — 

žmonių prigėrė paskendus lies 
Jutland laivui Nils Gura.

15

PINIGU KURSAS.
Vakar, lapkr. 4 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.090 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras .... .
Austrijos 100 kronų .... 
Belgijos 100 kronų ....
Danijos 100 kronų ......
Finų 100 markių ........
Franci jos 10'0 frankų . 
Italijos 100 lirų ........

i Lietuvos 100 auksinų .. 
Lenku 100 markių....
Olandų 100 guldSnų ... 
Norvegų 100 guldenų 
Švedų 100 kronų .......
šveicarų 1001 krbnų ... 
Vokietijos 100 markių

... $3.94 
......  4c 
... $7.20 
. $18.60

$1.64 
... $7.37 
... $4.07 
......  45c
........3c 
. $34.60 
. $13.65 

$23.25
. $18.65 
..... 45c

BERLINAS, i. 3. — Socialis
tai išleido atsišaukiimą į darbi
ninkus, ragindami juos boiko
tuoti šnapsą (degtinę) ir kitus 
svaigalus ir vartoti vien tik vy
ną. Tam nurodoma sekama 
priežastis. Kada Vokietijos 
darbininkai geria degtinę, vie
ton alaus, jie pasigeria'ir pasi
daro barningi. Pasigėrę gi jie 
pareina namo bartis su pačio
mis apie politiką. Kadangi di
džiuma Vokietijos darbininkų 
yra socialistai, tad jų pačios, 
užpykusios ant savo girių vyrų, 
paskui dedasi prie opozicijos 
partijų. Todėl reikalinga yra 
palaikyti blaivybę ir harmoni
ją natriuose, o jų pačios tada 
balsuos kartu su savo vyrais 
už vieną ir Ją pačią partiją.

DĖS MOINES, Ta., I. 3. — 
Automobilius suvažinėjo ir už
mušė dvi vienuoles. Autotmo- 
bilistas pabėgo .

Užbaigė streiką.

WASHINGTON, 1. 3. — 
Šit reiklioj anči ų Gali f omi j os
aliejaus laukų darbininkų ta
rybos prezidentas Yarrow pra
nešė darbo sekretoriui, kad 
streikieriai nutarė grįšti į dar
bą. Streikas tęsėsi keletą sa
vaičių ir darbininkai, rodbs, 
nidko nelaimėjo.

Foch Chicagoje.

CHICAGO. — šiandie 3 vai. 
po piet į Chicago atvažiuos 
maršalas Foch, 'buvęs vyriau
sias miidninkų armijų koman- 
duotojas.

- ,rr- -- - • l . . - T- T -II ‘

3 žmonės žuvo audroj.
ST. JOHNS, N. F., 1. 4. — 

Trįs žmones žuvo juroje ir1 15 
valčių liko sudaužyta laike 
siautusios panedėlyj smarkios 
vėtros.

Mažina biudžetą.
WASHINGTON, lapkr. 3. — 

Prezidentas Hartlingas pranešė 
kongresui, kad kaip apskaito
ma, valdžios išlaidos 1922 fis- 
kal-inie.ms mietams sidks $3,- 
940,000,000, aiba $9-4,(HM),000 
mažiau, negu kad buvo apskai
tyta ru/gp. 10 d., kada buvo 
nuspręsta, kad valdžiai reikės 
$4,034,000,000.

Tikisi greitai susitaikinti. An
glija irgi siunčia neoficialinę 
delegaciją.

KONSTANTINOPOLIS, 1. 4. 
—Franci jos pavyzdį pasirašiimo 
atskiros taikos su Turkijos na
cionalistais seka ir Italija, kuri 
jau prisiuntė į Angorą savo de
legaciją. Italijos delcigacija at
vyko į Angorą spalio 25 d., o 
27 d. jau prasidėjo taikos de
rybos.

Pasak žinių iš Angoros, dery
bos progresuoja patenkinančiai.
Italija laikosi nuomonės, kad 

stipri Turkija butų mažiau pa
vojingu ikompeti toriu ateityje, 
negu stipri Graikija.

Turkijos nacionalistų užsie
nio reikalų ministeris ]>asakė 
jų parlamente, kad svarstymai 
su Italija yra daug lengvesni,t 
negu su Franci ja, kadangi Ita
lija nesipriešina Turkijos čic- 
lybei. Italija vien tik nori eko
nominių patogumų palei Vi
duržemio jurą ir geležinkelių ir 
kitokių koncesijų!. Už tą Ita
lijos valdžia apsiima panaikin
ti kapituliaciją ir pripažinti 
Turkijos čielybę.

Nuosprendžio apie Smirnos 
ir Trakų ateitį nėra padaryta. 
Bet manoma, kad Italija šia
me dalyke priims Turkijos nu
sistatymą.

Turkai tikisi, kad sutartis su 
Italija bus neužilgo pasirašyta. 
Ir delei to jie labai šaltai pri
ėmė dabar esartČią Angoroje 
Anglijos delegaciją. Kiek ži
noma, Anglai tarp kitko rei
kalauja Turkijos misijij pasi
traukimo iŠ Afganistano ir nu
baudimo sukėlusių sumišimus 
Irake (Babilionijoje). Taipjau 
reikalauja rubežių naudai Ira
ko ir Kurdistano; reikalauja
ma ir panikinimo Kars sutar
ties, kuri prižada Turkijai čie
lybę.

Anglai atsisako siųsti oficia- 
linę delegaciją į Angorą ir na
cionalistai galbūt pasiųs dele
gaciją į Konstantinopolį ar ki
tą kurią vietą, bet ne į Londo
ną.

Nacionalistai taipjau paskite 
delegaciją į Jungt. Valstijas, 
kad ir ten atnaujinus draugiš
kus ir ekonominius ryšius.

Didžiausias 
markių atpigimas

Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai 
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už 
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dau- 
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar že- 
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie 
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų 
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant į spekuliacijų.

Naujienų. Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kols tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.
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Lietuvos geležinkeliečiy 
gyvenimas.

[Naujienų korespondencija]
Lietuvos gelžkeliečių padėtis, 

bendrai imant, maždaug yra to
kia. Kaune darbininkai, amat- 
ninkai ir vidutinieji tarnautojai 
nupelno per mėnesį nuo 700 lig 
1000 su viršum auksinų. Gi pro
vincijoj tie patys darbininkai ir 
tarnautojai gauna mėnesinės al
gos nuo 400 lig 900 auksinų. Be 
to dar gauna rugių — be šeimy
nų po pusantro pūdo kas mė
nuo, o su šeimynoms po 2 pudu 
85 sv., valdžios kaina po 6 rub. 
pudui.

Kalbant apie jų ekonominę 
padėtį reikia pasakyti, kad ji 
yra pusėtina. Kurie gauna di
desnes algas, arba kad ir vidu
tines, bet kurie Lietuvoje gyve
na nuo seniau, turi savo gyve
namą butą, laiĮco šiokių tokių 
gyvulių, turi savo daržą, tai to
ki gyvena vidutiniškai, o kiti ir 
visai gerai. Betgi naujakurių, 
nesenai grįžusių iŠ Rusijos gelž
keliečių padėtis sunki. Daugelis 
jų sugrįžo iš ten vos savo gy-
vastį išnešę, o čia nors darbą ir 
gavo, bet jiems reikia viskas 
reikalingiausia prie tokių auk

užtarėjai yra no good. Netik 
kad jie yra no good, jie tiesiog 
yra rotten.

— Jamontas yra all right. Jis 
man pažadėjo džiabą, ir aš da
bar s tikinsiu uiž jį.

— Aš laukiu tos dienelės, kuo
met aš ir Jamontas galėsim šei
mininkaut Naujienose. Ot, tai 
bus diena! Visas pasaulis tuo
met atkreips į mus akis ir žiū
rės, kaip mes su Jamontu žen
giam per Naujienų slenkstį. O 
dabartiniai Naujienų užtarėjai 
raitysis ir grieš dąntimis kur 
nors tamsiuose kalėjimo urvuo
se.

— A, kad tie bjaurybės Nau
jienų užtarėjai dabar butų Ru
sijoj, tuojau gautų kulką kak
ton. ' Kaip gaila, kad Amerikoj 
nėra Rusijos! — Incognito.

Frank Waitekaitis 
LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos klau
sos laikrodžių taisytojas.

1827 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Draugiška Vakarėli
' įteigia PIRMYN CHORAS 

Su šokiais ir programų 
Nedelioj, Lapkr. 6 d., 1921 

Liuosybės Svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 
Kviečia visus gausiai atsilankyti.

Komitetas

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu.,. Ad.ok.tM 

Dienomis: Room 611 — 
127 N. Dearbom St. 
Tol. Dearbom 6096

Vakarais: 10786 S. Wabash Avė. 
Tol.: Pullman 6377.

savo reikalą,

PUROPEAN įMERICAN RUREAU

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
(M iiausia siuntimas pinigų, 

laivakortės, pašportai ir t.L 
Inotaki.h sas

|\, feltcij Ealatci. Paskolos;
O Insiiriiini ir i.t. H 

809 W. 35th St, arti S Halsted St.
Alai, Boulevard 611

Valaude* V iki o icH^dii'iia.
Valutai? Dlar K rl Ir Snb iki V vakare 

N’e<l iki 3 pė.pietų.

Didelis Gražus

BALIUS
•4

Rengia Dr-tė šv. P. M. Rožančavos Panų ir moterų
Nedelioj, Lapkričio 6 d., 1921

6V. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ, 3t PL. IR AUBURN AV.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pasiųsti pinigų savo drąugams ir giminėms į 

Lietuvą. Pinigų kursas žemas ir dabai' kaip tik lai
kas pasiųsti, kad gautų pirm švenčių. s ’

Leiskite mums patarnaut jums.

Pradžia 6 vai. Įžanga tik 35c. ypatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom SU Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 Sb. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus uUrriutaą ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 Dd 12 r.

štų kainų išnaujo įsitaisyti, dar
gi dauguma, kaip tokiam Kau
ne ir Šiauliuose, negali rasti sau 
buto, todėl priversti • gyventi 
skyrium nuo savo šeimynų, — 
(tokiems jau sunku ir beprami- 
sti. Gelžkeliečiams lig šiol visa 
paspirtis buvo tai gaunamieji 
rugiai, bet kaip girdėti, nuo 
naujų metų rugių nebeduosią, 
nes Lietuvos ūkininkai nebeno
ri duoti Karo Intendantūrai to
kių didelių grūdais piliavų, kad 
užtektų iš to ir gelžkeliečiams. 
Jie težada duoti grudų tik ka
riuomenei maitinti. Vietomis pa
darė net savo nutarimus, kad iš 
Intendantūros sandėlių jokiems 
civiliams tarnautojams, išskyrus 
kariškius, pajokai (daviniai) 
nebųtų^qįįą^^^aįgi_del tokių 
nepatogių aplinkybių, gelžkeliey 
čiai savo likimu yra labai susi
rūpinę ir išėjimui iš tokios keb
lios padėties, stengiasi rasti ko
kį nors kelią. Sumanyta steigti 
savo Vartotojų Bendro vė-Ko- 
operatyvas. Jau suredaguoti ir: 
valdžios užtvirtinti bendrovės! 
įstatai. Tuo reikalu 17 rugsėjo 
Kaune įvyko Lietuvos Gelžke- 
lių atstovų Bendrovės steigia
masis susirinkimas, per kurį po 
kalbų ir svarstymų tapo priim
ti bendrovės įstatai, išrinkta iš 
trijų narių ir trijų kandidatų 
valdyba, taipgi iš tiek pat žmo
nių Išrinkta ir revizijos komisi
ja.

Susirinkimas taip kita ko nu
tarė prašyti valdžios, kad ben
drovė butų paliuosuotai nuo mie
sto rinkliavos nuo perkamų ko- 
operatyvių prekių, ir kad jai 
duotų jiaskolos vieną mjlioną 
auksinų be nuošimčio. Be to val
dyba įgaliota prašyti prekių per
vežimo gelžkeliais dykai ir pa-.

liuosavimo jų nuo muito mokė
jimo ir t. t.

Bendrovės įstatų programa 
gana plati ir tikslinga. Būtent, 
statyti savo nariams įvairių 
vartojimo daiktų ir narių ama
tui ar ukiui reikalingos medžia
gos; padėti nariams susitaupy
ti ir pagelbėti kitais budais dva
siniai ir medžiaginiai. Bendro
vei leidžiama varyti prekyba, 
organizuoti ir varyti nariams 
reikalingų daiktų gaminimą; be 

[to bendrovė turi teisės pagelbė
ti savo nariams statyti namus, 
ligonines, sanatarijas, vaikams 
kolionijas, steigti mokyklas, 
knygynus, skaityklas, visuome
nės namus, kinematografus, o 
taip pat leisti nuolatinių ir ki
tokių spaudos leidinių; pagelbė
ti nariams organizuojant jų dar
bą, gaminių pardavimą ir t. t. 
Nario mokesnis: 15 auksinų sto
jamojo mokesnio ir 100 auksi
nų pajus. Įmokėti galima išsyk 
ar dalimis. Pajininkai, jei bus 
pelno, gaus devidendo nuošim
čius ir premiją už išpirktas pre
kes. Nariams prekės tebus duo
damos tik už gyvus pinigus.

Reikia tikėtis, kad jei bendro
vė sugebės tinkamai pastatyti 

gelžkeliečiams il
gainiui galės suteikti daug nau
dos, tik tam reikalinga sąžinin
gų ir pasišventusių darbuotojų.

— Pet. Klimka.
Kaunas, 26-IX-1921 m.

Staselio ambicija (iš
šokti augščiau savo 

kopkės)
(Feljetonėlis)

—.Jus, socialistai, neturite jo
kios iniciatyvos be manęs.

— žiūrėkit, kaip aš buvau 
sekretorius: kiek tuomet buvo 
visokio veikimo.

— O dabar, kas? Nieko pas 
jus nėra.

— Jus užtariat Naujienas. O 
kas iš tų jūsų Naujienų'? ’ '' ' 

Niekas! Kol aš rašiau Naujie
noms, tuomet jos kas kita bu
vo.

— Sakote, kad Leninas nege
ras ir nemoka tvarkyti Rusijos. 
O ką Scott Nearing pasakė? Jis 
pasakė,, kad Rusijoj buvo daro
mas bandymas įvesti komuniz
mą, bet nepavyko tai padaryti. 
— Ar tai Lenino kaltė?

— Aš parodysiu visiems, ko
kie jus esat paukščiai.

— Musų draugučiai — tie ir 
tie — parašė afidčvitus, reika
laudami kartu su Jamontu re- 
ceiverio Naujienoms. Aš nesa
kau nei pusės žodžio už tai.

— Jamontas nenorėjo trečių
jų teismo ir yiuėjo į valdišką tei
smą. Tai jo dalykas.

— Jis pažadėjo man vyriau
sio Naujienų redaktoriaus vietą. 
Aš dabar ir rašinėju visur, kur 
galiu, ir “Vilnyj”, ir “Drauge”, 
nurodinėdamas, kad Naujienų «

Gerbiamieji ir Gerbiamosios; atsilankę j šį musų balių nesigailS- 
sit; nes busit visi užganėdinti. Užprašome jaunus ir senus; žodžiu 
visus.

GrieS puiki muzika. Kviečiai KOMITETAS.

Didelis Balius!
— Rengiamas — >1<

DRAUGIJOS LIETUVOS' ŪKININKAS

Ned., Lapkr.-Nov. 6 d., 1921
M. Meldažio svetM 2242 W. 23rd PI.

Pradžia 6:00 valandą vakare. Įžanga 35c.

A , • . . v • Kį IJ(; 0"
šluomi turime sau už garbę pranešti gerbiamai lietuvių visuome- 

,. nei, kad LIETUVOJ ŪKININKO D.R-J^ rengia labai puikų rudeninį 
BALIŲ, kur jaunimas turės progos pasišokti prie puikios muzikos ir 
smagiai tarpe draugų laiką praleisti.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti KOMITETAS.

.......

$350.00 vertes dovanu
Bus išdalinta ant

Meškinio Baliaus
Rengiamo

L. L. PASKOLOS STOTIES, ROSELAND, ILL.
Kuris atsibus

Nedalioj, Lapkr.-Nov. 6-tą, 1921
CHAS. STRUMILO SVETAINĖJ

158 E. 107th St., kampas Indiana Avė.

Pradžia 7:00 vai. vakare. Įžanga su maskoms 65c., be maskų 35c,

Pirmos grupos dovana $40.00 pinigais.
Antros grupos dovana $30.00 pinigais dovanoms.
Trečios grupės dovana $20.00 dovanoms.
Pavienių dovanos taipgi nemažos ir jų labai daug, 

atsilankydami atsiimti visus.v __ ............. .. _
Malonėkite

Iškilmingas Apvaikščiojimas
Cicero Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės

kitokį pamarginimai.
Todėl, užprašome visus be skirtumo atsilankyti

ant musų iškilmingo Apvaikščiojimo.
Kviečia Komitetas.

Visiems Žmonėms Bankas
Banko vai. kasdieną: 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų; utaminkais ir 
subatomis nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Knygų katalogas Dykai
Prisiųsk 2c štampą po adresu:

A. OLSZEWSKI,
3251 S. HALŠTED ST., CHICAGO, ILL. • 
o gausi didžiausio knygyno Katalogą Dykai

Žiemos laike knyga yra geriausiu žmo
gaus draugu, suramintojum ir pamoky- 
tojum. . '

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St„ kerti Leariit St 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visekius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas Ir Dienius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgs- 
čiaus ant lengvų iBygą.

IX ............. .......................■■n*———.................. I

" Tat Eandolph 2898

A. A. SLAKI8
ADVOKATAS

Ofisas viduraAeetyjl 
ASSOCIATION BLDH.

19 80. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet% 

Panedtliais iki 8 vakare.
■amą Tat: Hyde Park 8895 

............ -

"»i...................—..

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

M 80. La Šalie St. Room 124
Tai. Central 6898

VakJ 812 W. 83rd St., CKcafa 
Tat Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Ned

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Ave^ 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8M2 jfl

■■■■■■■■

I :~.a VeneraliSkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstųSpecialistas Ligy gydymas su pagel-
DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisas Ofisas
Novako Vaistini 6100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. r ant viršaus Banko
Vai.: 2:30—5 ir 8:80—10 P. M. Vai.: 1—2:30 ir 6:80—8:30 P. M. 
Ned.: 2:30—4180 P. M. Nedėlįomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Cat ai 464 Telephone: Republic 806

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į save namą dabar. Kaina stebėtinai 

šėma. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, Oi.

Kepžjai /

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Darome pajus Connectic budu Chicagoje

Užsisakyk
Šiandien ant rytojaus.

Reikalaukite 
C ase & Martin’o

Iškilmingas Apvaikščiojimas 25=kiy Metų
VYSKUPO VALANČAUSKO PAŠELP. DR-TĖS

Lapkričio Nov. 6,1921 m
Pradžia 4-ą valandą po pietų.

MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 So. Halsted S’t.

Gerbiamieji Taetuviai:— !.
Esate visi kviečiami atsilankyti ant viršminčto vakaro, nes bus puikus pro

gramas, kuris susidės iš dainų deklemaoijų ir prakalbų. Programą išpildys; 
Jaunosios Birutes Choras po vad. S. Staniuliutes. kalbėtojai bus B. A. Butkus 
ir Dr. S. Naikelis.

1811 Rector Bellding 
79 Weat Monroe Street, Chicai 

Phone Central 2560 
Rez. 8214 S. Halsted St.

Tarda 1015. Vai.: 6 iki • vak.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI!

Liet n via Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avea 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearbom St. 
Randolph 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 3670

. ................. .. .......................— ... ... ...................................

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUSKA

Generalis
Kontraktorios Ir 

bndavotojas.
Budavojame Ir taisomo. 

1401 W. 47th St, Chicaga.

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

L. DAMBROVvSKIS 
savininkas 

1711 W. 47th St 
Tek: Yards 418

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res i 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės p.is 
ttnis arba telefo- 
nuoldte, o mes su 
teiksime apkaina- 
▼imą. Dirbą vi- 

gvaransuornet 
tuojame.

Taipgf
alektr.

krautuvę ir taisome viską 
Kasą kainos prieinamos.

laikoma
Įrankių

SUKAKTUVIŲ
Po programo bus puikus balius, muzyke busį geriausia kas yra Chicagoje.

> įžanga visiems veltui.' '
1 Nuo pradžios baliaus įžanga 35c. ypataL

5X5
P. S. Visi lietuviai nuo 18-os iki 40 metų amžiaus sveiki kunu ir protu, atsi

lankykite ant šio vakaro, o busite priimti j draugystę dovanai. Nepamirškite, 
nes jokios progos gal nesulauksime. Kviečia visus.

Vyskupo Valančausko P. Draugystė.
........ .......... ...... -....... . ............. . .......... ........
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[KORESPONDENCIJOS Į " ***
SO. OMAHA, NEBR. nors publikoj buvo matyt nema

ža ir parapijiečių.
Dabar žodis apie klerikalų žy

gius.
Kada žmonėse paskleista skel

bimai, jog įvyks laisvamanių 
prakalbos, klerikalų lizde tuojau 
ėmė kribždėti kai vaipsų gūžtoj. 
Bet tuo kribždėjimu šnabždėji
mu jie nesitenkino. Matyt, lin
do dar policijon prašyti, kad ji
nai neleistų prakalboms įvykti. 
Pirmą vakarą, tuoj prieš pradė- 
siant prakalbas, atvyko du slap
ti policijos agentai. Susėdę jie 
klausės kalbos ir tėmijo paveik
slus. O kad lietuvių kalbos nesu
prato, tai buvo atsivedę kažkokį 
vaikėzėlį, kad jiem verstų ang
liškai. Bet pasėdėję iki pusės 
prakalbos detektyvai numojo 
ranka ir išėjo. Mat, čia nieko ne- 

ir buvo sukalbamas žmogus. Rei-j buvo tokia, prie ko butų galima 
kale, būdavo, paprašysi ką nors 
paagituoti, jis neatsisakydavo, 
ir savo patarimų duodavo. Bet 
jis prasišalino; jo vietą užėmė 
kunigas Mikulskis, kurį laiką 
buvęs airių bažnyčios kunigu 
šiame pat mieste. Sako, esąs la
bai pamokytas, net septyniom 
kalbom mokąs kalbėt. Bet lietu
viškai blogai kalba. Jis greičiau 
ir nėra lietuvis, bet, tur būt, 
lenkas. Lietuvių reikalams jis 
nesimpatizuoja, štai pavyzdys. 
Vietos L. L. Paskolos stotis spa
lio 23 d. šaukė viešą susirinki
mą. Tuo tikslu buvo paskleisti 
skelbimai, p komitetas kvietė 
ateiti susirinkiman ir kun. Mi
kulskį, kad paagituotų paskolos 
reikalais. Bet kun. Mikulskis ne 
tik neatvyko, bet tą pačią dieną 
ir valandą paskelbė bažnyčioj 
pamaldas....

Tai matot, kokį turime vado
vą. IŠ kur jis atsirado čia su sa
vo septyniom kalbom, iš kur ki
lęs, kas jis, — nieks nežino; tik 
nepalankiais lietuviams savo 
darbais jis pasirodo, kad jis 
mum svetimas žmogus — lenkas 
ar želigovskininkas.

— Lietuvos žirgas.

Lietuvių parapijos kunigo nepa
lankumas Lietuvos reikalams.

Kaip visose kitose lietuvių ko
lonijose Amerikoj, taip ir pas 
mus eina Liet. Laisvės Paskolos 
vajus. Paskolos komitetas dar
buojas, ir nuo pat susikūrimo 
paskolos stoties darbas ėjo ge
rai. Ypač gerai sekėsi praeitais 
metais, p. J. Vileišio laikais. Kai 
buvo sušauktas VVashingtone 
suvažiavimas š. m. gegužio-30— 
31 dienomis, So-omahiečiai buvo 
taipjau pasiuntę ten savo dele
gatą J. P. Uviką. Bet pastaruo
ju laiku dalykai čia virto kitaip. 
Mat pirmiau buvo čia klebonu 
kunigas J. Aleknavičius, kurs j 
partijų ginčus nemėgo maišytis

patinka tokios prakalbos’” susil
iko kunigas, bet supratęs, kad 
piktuoju ne ką teatsieksi, ėmė 
savo pamokslą trumpinti ir švel
ninti ir savo klausytojus vėl va
dinti “mieli parapijonai”.

Po įvykusių prakalbų dabar 
girdėt, kad bandoma suorgani- 
zuot čia Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos kuopa. Vadinas, P. 
Dubicko atsilankymas gal nepa
siliks be vaisių. — Beržo Lapas.

Namai Pragarai
Komedija

Paraše Harry Newton 
Verte Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

Kalėdoms Prezentai

BINGHAMTON, N. Y.

Laisvamanių prakalbos ir kleri
kalų žygiai.

Spalio 27-28 dienomis musų 
miestą atlankė laisvamanių ly
deris, P. Dubickas. Laikė pra
kalbas. Pirmą vakarą kalbėjo 
apie inkviziciją, savo kalbą iliu
struodamas atatinkamais iš in-| 
kvizicijos istorijos paveikslais. 
Publikos buvo atsilankę viduti
niškai, — kiek paprastai susi
renka čia ir į kitokias prakalbas.

Antrą vakarą kalbėjo tema 
“Kunigija ir krikščionybė”. Pa
sakojo apie kunigijos darbus 
įvairiose šalyse, kokių ji yra iki 
šiol padariusi ir ko dar vis sie- 
kiasi. Tą vakarą žmonių buvo 
atsilankę irgi vidutiniškai ir jie 
klausėsi labai ramiai, kas reiš
kia, kad kalba juos interesavo,

i? ■

Severos Gyduoles užlaiko 
B šeimynos sveikata. 
__________________ _____________________________t

Kosulys ir persišaldymas.

šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos. jie gali suteikti y vairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasškmes nuo persišaldymo, imda- 
mak Savera’s Cold and Grip Tableta 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 50c. —Greitą 
pagelbą nuo kosulį duoda

[evera’s
Cough Balsam

(Severo Balsamai nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavimą lengvą ir pagelba gamtai 
sugrąžanti normališką stovį. Di
desni bonkute 60 centai, mažesni 
26 centai. Visose Aptiekose.

'■■/s r

>EVERA CO.
APIDS, IOWCED, 4.”

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisai 2201 W. 22nd St„ kampai S. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo
8961—P. Belskienė 
8965 A. Adomaitis 
8969—S. Kurmis 
8992—A. Butavičia 
9012—M. Lazickus 
902(5—; 
9055—

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

3101 S. Halsted St., kampai 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium. 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją;z ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kai uos e mo
terims ir mer
ginoms.

kabintis.
Taip praėjo pirmas vakaras. 

Antrą vakarą klerikalai buvo 
grieščiau pasiryžę išardyti lais
vamanių prakalbas. Matyt, butą 
primeluota ir policijai. Dar ge
rokai prieš prasidėsiant prakal
boms, pas sales nuomotoją at
važiavo policijos vyresnysis ir 
įsakė, kad daugiau tokių paveik
slų neleistų rodyti, nes jie, gir
di, “kai kam nervus gadina, o 
kai kam biznį.” Bet kad ir skel
bimuose buvo pasakyta, kad pa- i 
veikslai bus rodomi tik pirmą 
vakarą, o antrą vakarą bus vien 
prakalbos be paveikslų, tai po
licija susirinkimui ir nekliudė.

Sekmadienį, spalio 30, vietos | 
klebonas davė vėjo savo pavapi-1 
jiečiams, kam jie drįso eiti į 
laisvamanių prakalbas. Barė ku
nigėlis, keikė, ogi pastebi, kad 
parapijiečiai iŠ jo keiksmų čia

MOTERIŠKE IŠSIGELBĖJO
NUO OPERACIJOS

Manė, kad jau mirs, bet 
Lydia E. Pinkham Vege- 
table Compound išgelbėjo.

Star, N. C. — “Mano mėnesines 
tiek mane kankino, kad kartais tęs- į 

davosi po dvi sa- i 
vaiti. Gydė du gy-' 
dytojai, bet neiš- • 
gydė ir abudu sa
kė, kad turiu eiti: 
ant operacijos. Tu
rėjau tuos nesma
gumus per keturis 
metus, ir nieko ne- ■ 
galėjau dirbti ir 
buvau nustojusi, 
vilties, kad pasi- j 
taisysiu. Skaičiau

ąpie jūsų gyduoles ‘Primitive Bap- 
tfst’ laikraštyj ir nusprendžiau iš
mėgint. Naudojau Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound ir Lydia E. 
Pinkham Liver Pilis per apie šešis 
mėnesius, ir dabar galiu atlikti savo 
darbą. Niekad neužmiršiu jūsų gy
duolių, ir jus galit paskelbt šį, jei 
jus norit, kad tai yra tiesa.” — MRS. 
J. F. HURSEY, Star, N. C.

Štai ir kita moteris, kuri pridėjo 
savo liudijimą prie daugelio laiškų, 
kuriuos esame paskelbę, parodo, kad 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound tankiai sugrąžina sveikatą 
kenčiančiomis moterims, kurios ant < 
tiek apsileidę, kad net reikia ant ope
racijos eiti. Todėl, tikrai užsimoka 
kenčiančiomis moterims lytiškuose 
dalykuose pamėgint seną gyduolę.

Geriausią Presentą padarysi savo giminėms Lietuvoje 
jeigu jiems ant Kalėdų parsiųs! keletą auksinų.

A. OLSZEWSKIS
Per 30 metų siunčia pasekmingai pinigus ir šifkortes 
Lietuvon. Visi kurie mėgino siųsti pinigus per naujus 
agentus ir tūlas Bendroves, dabar vėl gryžta prie 
Olszevvskio, persitikrinę, kad per Olszęwskį siųsti pinigai 
greičiausiai nueina ir pigiau kaštuoja.

Norint siųsti pinigus ar šifkortes kreipkitės pas

A. OLSZEWSKI
3251 So. Halsted St 

Chicago, UI.

Kalėdoms Prisiartinant
ĮSAME pasaulyje yra priimta sveikinti sa.vo gimi

nes, savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. 
Kiekvienas Lietuvis turi savo artimųjų Lietu
voje, kurie su išsiilgimu laukia dovanų, laukia 

gal~ir labai reikalingos pašalpos. Ir kaip tik dabar yra lai
kas pasirūpinti, kad tos musų dovanos pasiektų juos dar 
pirm, švenčių. Nebe to dar, kad nebūtų reikalinga Lietuvoje 
ir šiaip paramos, žiemai ateinant, — Dar daug yra tenai 
vargo ir skurdo, dar toli gražu neužgijo tos musų žmonių 
žaizdos, kurias uždavė jiems karė. Taigi musų, Amerikiečių 
pareiga yra nepamiršti anoj pusėj vargstančių savo giminių.

Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiun
timu Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. 
Maža viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra daug galimy
bių, kad gali pakilti, — tat kiekvienas kas turi reikalą per
siųsti Lietuvon pinigus, lai pasinaudoja žemu kursu da
bar jau.

Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš že
miau paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip 
su kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per mu
sų Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon, per Baltic States Banką: 
1921 m. Sausio mėnesy — 2,530,456 auks.; Vasario mėn. — 
2,082,795 auks.; Kovo mėn. 
mėn
Birželio mėn. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. 
auks.; Rugpiučio mėn. — 5,696,650 auks.; Rugsėjo mėn. — 
5114,750 auks. Viso per 9 mėnesius išsiųsta per musų Ban
ką | Lietuvą 31 milionas 678 tūkstančiai ir 25 auksinai ir 
nei vienas skatikas iš1 tų pinigų nėra žuvęs!

Baltic States Bankas užtikrina, kad per jį siųsti pinigai 
kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; Baltic States Bankas duo
da pilniausią garantiją už pinigų čielybę.

Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t. 
y. kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais Baltic States 
Banko patarnavimais ir siųsk pinigus į Lietuvą dabar, kuo
met už dolerį gaunama labai daug auksinų.

Adresuokite mums šitaip:
BALTIC STATES BANK

294 Eighth Avė., New York, N. Y.

> 2,640,861 auks.; Balandžio 
2,087,633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118,044 auks.; 

4,904,886

Dideli Nuošimti
Užtikrina šis bankas

Pasidėk savo pinigus ant didelio nuošimčio šin bankan. šeštas nuošimtis ir 
daugiau su visišku saugumu. Ateikite ir pasikalbėkite su ponu Čaikausku, o 
jis viską papasakos jūsų kalboje.

SIŲSKIT KALĖDOMS PINIGUS I LIETUVĄ ŠIANDIEN!

Pinigų kursas niekad toks žemas nebuvo. Atliekame iki smulkmenų ir už- 
tikrinam pristatymą jūsų giminėms.

Central Manufacturing District Bank
Tvirtas Valstijinis Bankas

1112 West 35th Street 
CHICAGO.

Turtas virš $6,000,000.00

<P. Pu&unas 
T. šalčiunienč 

9058—A. Pžcvai 
9060—J.
9067— J.
9068— T. 
9082—J. 
9090—J. 
9098- M. 
910T-K.
9138— P.
9139— P. 
9157—M. 
9173—P.

Petrulis 
Kabuožis 
Vaštakaite 
Šileika 
Mikulskis 
Marcinkiene 
Cirulienė 
Norbutas 
Paulauskiene 
Zelevičienė 
Paršaiitis 

Mažiečius 
Malinauskienė 
Mikalauskas 
Budreckicnė 
Mikšis 

Mirauskiene 
Žilinskiene
Babickas

9178-S. 
9182 -O.
9183—A. 
9192—S.
9212—A.
9218—J.
9228— M. Malinauskis
9229— U. Kažiniauskiene 
9242—J. Vardauskas 
9250—P. Bandževičius 
9255—M.
9258—A.
9262-JA.
9269— J.
9270— K.
9285—B. 
9289—V. 
9307—S. 
9309—0. 
9314—J.
9335—K.
9339—J.
9356—J. Butavičienė

Marcinkevičius 
B ai M ūkė 
Aleškevičius 
Pranckus 
Jokubauskas 
Ežorskis

. i.

11

8711—M. Stankaitienė
8713— O. Didžiuliene
8714— <P.
8717—L.
8721—A.
8723—.T.
8726—K.
8742—0.
8749—V.
8751—J.
8753—B.
8755— M.
8756— E.
8758—D.
8768—Z.
8771—B.
8780—(F.
8786—J.
8793—J.
8798—V.
8805—J.
8808—K.
8824—A.
8827—A.
8834— O.
8835— 0.
8837—S.
8847—M.
8850— O. Jonaitienė
8851— B. Vitkauskienė 
8859—A. Brazauskienė

Norkienė 
Andrijauskas 
Lapenis 
Sianriene 
Pctrušonis 
Tunkevičienė 
Blaževičienė 
Mickunaitis 
Radovič 
Vipartas 
Rainašauskicnė 
Bočkicnč 
Bičiūnas 

Vaištarienė 
Širvinskicnė 
Šidlauskas 
Žemaitis 
Šimkus 
Labuks 
Jurėnas 
Virvilienė 
Kazakevičius 
Barzdaitienė 

Mileikienė 
Šulcus 
Survilienė

8924—N.

Linionienė 8860—L. Stirbis
Mikalauskaitė 8861—J. Paulikas
Stepanauskas 886.’!—O. (Laurinskienė
Užztupis 8865—M. Pocienė

Baltrenas 8868—M. Dzvciga
Kalokauskaitė 887&-P. J. Juščius
Rulevičius 8876—J. Svilius
J. Astrauskis 8884—'A. Galkus
Mockevičienė 8892—J. Šarkenas

Zaleskaitė 8920—K. Lapinskas
Dikčius ’ 8922—J. Bendoraitis
Cecevičius 8923—B. Si niekas

8926 -0.

hos 
Pa- 
pa- 

prio 
Duo

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akiu Specialistas

4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47th SL

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
JNed. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487

Telephone Yarda 6032

DR. M. STUPNICK1 
11B7 So, Morta* SL, 

Chicago, I1L
VALANDOSi Nuo 8 Dd 11 ryto 

ir nu* 5 iki 8 vakar*.

4

DR. M. T. STRIK
Liet ory s Gydytojai ir Chirurgą*

Paople Teatro Nam*, 
1618 W. 47tb SL. Tel BoiL 168 

VALANDOS:
0 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto 

Re*. 2914 W. 43rd Street 
Talephona McKinley 268

8952—J.
8963—A.
8978—J.
8982—T.

Pilkienė 
Ripkauskas 
Polmanienė 
Udrakas
Boveiko

8503— K.
8504— S. 
8523—M. 
8527—K. 
8530—P.
8535—0.
8538— S.
8539— S.
8541— J.
8542— <K. 
8545—J.
8550—J.

Tauras
Kamena

9357—K.
9373— K.
9374— j. 
9409—A. 
9568—A. 
9579-J.
9601—K. Ragauskas 
9603—M. Andriušytė 
Tel. 100—B. Zof. Bagavičicnė9045—E.
Tel. 104—J. Jurgelionytė 
1964— M. Seibutis 
5644—J. Kaušas 
6989—A. Jonušas 
8145 —K. 
8395—K. 
8390—U. 
8411—V. 
8413—M.
8426—P. Pakenis 
8430—J.
8440— K.
8441— J. Deimantienė

Raila 
Braižys 
Vaišviliene 
Miliuska 
Ūsiene 
'Lukošienė

Remenčius 
Milašius 
Katutis 
T. Martinaitis 
Urbonas !
Jurgaitienė

8547—M. Meliunienė 
8569—M. Zcmiaiticnė 
8573—J. Mikulskis 
8575—J. Zcmblauskis 
8600—M. Stasiukaitis 
8620—M. Žemaitienė 

Ūsienė 
Rimkiene 
Mikalonis 
Rapalis 
Ilaitė 
Mikalauskaitė 
Ambrazaitienė 

Taranavičienė 
Baidokienė 
Za ikevičius 
Paulikas 
Sakavičienė 
Ziubtienė 
Jokubauskas 
Kacanauskienė 
Vaišutis

8622— V.
8623— M.
8624— A.
8627— 1..
8628— U.
8635-, A.
8639—Š.
8645— 0.
8646— J.
8658—-J^
8669—T.
8676—U.
8678—0.
8689—A.
8704—J.
8707—S.
8710—J. Kuzmarskaitė

Vitkauskas 
Vanagas 
Spirauskas 
Bandzefvičius

Pači ui 
Bubaliiauskas 
Ivanauskienė 
šabašauskiene 
Daškus 
Poreika 
Kateizova 
Paplauskas 
Samoskaitė 
Skusevičius

Vaičienė

Knitunienė 
Lašinienė 
Grudžinskaitė 
Rortkevičius

8939—B. Sirutis 
Duseika 
Zavis 

Rasiulis 
Sankauskaitū 
Jakovlev

9051—B. Kaminskytė 
9054—K. 
9056- A. 
9059-A. 
9064—K.
9066—J. Dambrauskas 
9074—J. 
907K—A. 
9080—D. 
9085—B. 
9088—P. 
9159—A. 
9248—U. 
9261 —J. 
9287—A. 
9347-J. 
9382—0.
9380—-E. Guinibinas 
9403—M. Čičinską 
1890—A. Kalašinska 
2191—K. O. Jonuškevič 
2238—O. O. Pietarienė 
2240—P. Gedeminskis 
2244—P. Bagdanskienė 
2273—P. Koviera 
2288—M. Klusienė 
2285—K. Senkuviene 

.2311—P. Balčiūnas
2336—K. Krušinskienė 
2362—P. Daugirdas
2370— A. Gabrys
2371— K. Grinienė 
2387—J. Bukauskas 
2389—E. Giedraičiutė 
2400—J. Vasiliauckas 
2411—B. Eidrigienė 
2435—M. Tomkutonis
2444— J. Valiukevičius
2445— J. Vainauskas 
2459—K. Tenis
2461— M. Zinkevičius
2462— A. Juškevičius
2467—M. Vencius ,
2470—P. Kuzma 
2489—J. Gailius 
2495—J. Vainauskas 
2506—J. Lemontavičia 
2524—B. Daukšienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

PS1

Canal 257
Naktinis Tai Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < pe 
piet 6 iki 9 vakare. 

Vediliomis nue 9 iki 12 ryte.
1821 8. Halated SL, 

Kampas 18 ir Halsted St

Tel, Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydytojai k Chirurgu
VALANDOS: 9-12 iytq

S25* So. Balsiai S

T*l*phon* Yarda 1632

DR. J. KUUS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokiai ligas motom, ▼al
ki ir vyrą- Specialiai gydo lim

pančiai, senas Ir partaptto-

Chica

8301 So. Morgam Street,

Telephon* Van Buren 294
Ra*. 1189 Indepandanc* Blvd. Chlcag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sgecialistaa Moteriik*, Vyriški, 
Vaiki ir via* chroniški ligi

Oflaaa: 8854 So. Halsted St. Chicag*.
Tolephon* Drov*r 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nodšliomia 10—12 dieni.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 88 metai 

Ofisas i
1149 & Morgą* St„ kerti 82 SL 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTĄSl 

Moteriiki ir Vyrilkv 
Kaipgi ChronHki Lig*. 
OFISO VALANDOS'

N

vakar*. Nedaliomis nuo 18—2 
pe plot.

Kdephoae Yards 887
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News

Published Daily escept Sunday by 
tha Lithuanian News Pub. .Con Ine.

Editor P. Grigaitis.

Besiderėdami gi su kito
mis valdžiomis, bolševikai 
turės išpildyti daug tokių 
dalykų, apie kuriuos jie sa
vo notoje nė neužsimena. NORI LIETUVOS IR LAT

VIJOS UNIJOS.

pamokinti ir suvilioti tamsus 
rusai, ėmėsi sulyg socialistų 
skelbto mokslo kulti socialis
tini rojų, pasirodė, kad socia
lizmas yra ne kas kitas, kaip 
tik nauja vergija ir kad jis 
ne *rojų, o tik vergiją žino-

♦j Bt Kairys:

Kas Dedas Lietuvoje
1739 SO. HALSTED ST< 

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Roosevelt 8500

Prisipažin imas 
prie ban kruto:

Subscription Katei:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clase Matter 

M are h 17th, 1914, at Ihe Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted 6t., Chicago, 
III. — Telefonas) Roosevelt 8590.

Užsimokėjimo Kainai 
Chicago je — paštui

Metams___ -........ - -
Pusei metų___ ______  -
Trims mėnesiams ,
Dviem mėnesiams ,,......-
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija -.................- -
Savaitei_______________
Mėnesiui ______

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ------    $7.00
Pusei metų ------,.----  ..------ , 4.00
Trims mėnesiams ...   2.00
Dviem mėnesiams  1.50 
Vienam mėnesiui -   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams______ -. , $8.00
Pusei metų _____ - , 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
. 4.50

2.26
, 1.75
, 1.00

Anglija nori 
tartis.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris, atsakydamas į 
sovietų valdžios notą, prane
šė Krasinui, kad Anglijos 
valdžia mano, jogei bolševi
kai, siūlydami pripažinti ca
ro skolas, “įžengė j vienati
nį kelią”, vedantį į susiarti
nimą su kitomis šalimis. Iš 
to galima numanyt, kad An
glija stos už derybas su Ru
sijos sovietais.

Jeigu tam pritartų ir 
Francija su Amerika, tai 
bolševikų sumanymas tartis Į bergždžia? 
su didžiomsioms valstybėms 
butų priimtas. Ir tuo reike- 
tų tiktai pasidžiaugti. Prie 
visos musų antipatijos Leni
nui, mes laikomės tos nuo
monės, jogei geriausias da
lykas, ko Rusija gali tikėtis 
šioje valandoje, tai kad Le
nino frakcijos politika paim
tų viršų. Jeigu Leniną per-

. Amerikos komunistai, 
ažuot nuvertę kapitalizmą, 
padarė “revoliuciją” savo 
skiepuose. Po to, kada jie 
visą savo programą buvo pa
statę ant tos pamatinės min
ties, jogei “senoviškas” poli
tinės kovos būdas esąs nie
kai ir kad vietoje jo reikią 
organizuot slaptą partiją,ku 
ri stengsis prirengti darbi
ninkus prie ginkluoto sukili
mo, — dabar jie staigu ėmė 
organizuoti legalę partiją. 
Ir ve ką jie dabar sako apie 
rezultatus to “darbo”, • kurį 
jie atliko iki šiol:

“Negalima užginčyti”, 
rašo “The Communist” 
spalio mėnesio numeryje, 
“jogei Amerikos Komuni
stų Partijos,kaipo klesinės 
kovos veiksnio, praktiškai 
nėra. Tiesą šito pareiški
mo galima išvesti iš to 
fakto, kad pirmesniųjų 
dviejų komunistų partijų 
obalsiai, atsišaukimai ir 
proklamacijos niekuomet 
nepadarė mažiausios žy
mės ant klesų kovos pa
viršiaus. Mes raginome 
darbininkus boikotuoti 
paskutinius šalies rinki
mus. Mes raginome dar
bininkus reikalauti, kad 
butų pripažinta Sovietų 
Respublika. Mes ragino- 
mę bedarbius organizuo
tis. Mes agitavome už 
Raudonąjį Darbo Unijų 
Internacionalą? Ir kas iš 
to išėjo? Ar mes galime 
bent kuo parodyti, kad 
musų propaganda nebuvo 

n

savo partijos veikimo praei
tyje, komunistų organas sa
ko, kad komunistai turi ne 
tiktai kalbėti apie galutinus 
savo tikslus, o ir eiti į darbi
ninkų minias ir statyti val
džiai “užčiuopiamus reikala
vimus, atitinkančius šios die

galėtų kraštutiniai elemen
tai Rusijos komunistų parti
joje, tai tenai vėl imtų stip
rėti teroras ir kitokie šlykš
tumai.

Bet Lenino frakcija tikrai 
butų sukompromituota, jei
gu didžiausios valstybės 
grieštai atmestų bolševikų
pasiulymą.

nos darbininkų interesams”.
Reiškia, komunistai jau 

rengiasi kovot už darbinin
kų būvio pagerinimą, už re
formas ir kitus dalykus, ku
riuos jie iki šiol niekindavo 
ir dėl kurių jie apšaukė soci
alistus “kontr-revoliucionie-
riais”.

j Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
<______________ —-------------

(Tęsinys)

Rodos amžiai buvo pruslinkę nuo valandos 
kaip Petras buvo uždarytas, ir štai jis išgirdo 
lauke žignsnius ir durys atsidarė. Petras gulėjo 
susirietęs kampe ir manė, |<ad atėjo Gofė. Jis 
girdėjo kaip kažkas sučiužėjo ant akmeninių 
grindų, paskui vėl durys smarkiai trinktelėjo ir 
vėl pasidarė tylu. Petras atsikėlęs ėmė graba
lioti ir užtiko atneštą ir pamestą jam duonos 
griežinį ir skardinę su vandeniu.

Vėl praslinko amžiai, vėl Petras draskėsi apie 
savo urvo duris; bet veltui; vėl jam buvo atneš
tas duonos griežinys ir skardine vandens, ir Pet- 
las galvojo sau, ar tai antru kartu tą pačią dieną

OficialS Rusijos bolševikų ži
nių agentūra “Rosta-Wien” pra- 

Ineša iš Rygos sekamą žinią:

“ ‘Rogos Polzas’, priešingas 
lenkams laikraštis, reikalauja 
latvių ir lietuvių tautų unijos 
ir išreiškia viltį, kad tuojaus 
bus panaikinta muitų siena 
tarpe tų dviejų šalių, sudary
ta militarė konvencija ir 
įsteigta viena abiem šalim pi
nigų sistema.”

PRABILO APIE “SĄŽINĘ”

BolŠevikuojantis Newarko 
daktaras rašo Brooklyno komu
nistų organe apie pavydo ligą, 
kuria buk apsirgę “Naujienų” 
redaktorius ir bendradarbiai, 
matydami, kaip jisai tūkstan
čius dolerių aukauja Rusijos bar 
daujantiems žmonėms ir dalina 
komunistų laikraščiams.

Tai yra bereikalingos insinua
cijos. Tas žmogus žino gerai, 
kad “Naujienos” pilnai pritaria 
badaujančios Rusijos šelpimui. 
O kas dėl aukų laikraščiams/ tai 
musų dienraštis per visą savo 
gyvavimą nė kartą nėra jų pra
šęs arba gavęs. Net sunkiausiais 
laikais, kada “Naujienos” dar 
buvo silpnos ir vos įstengdavo 
“suvesti galus su galais”, jos ne
kaulino almužnų nė iš visuome
nės, nė iš atskirų labdarių, šian
die gi “Naujienų” finansinis sto
vis yra taip tvirtas, kad komu
nistiški barškalai iš “Laisvės” ir 
kitų pakampių baigia draskyt 
savo gerkles, šūkaudami apie 
“kapitalistišką” “Naujienų” biz
nį.

Jeigu j ieškoti pavydo, tai p. 
Kaškiaučius turėtų pasidairyti 
tarpe tų ubagaujančių “revoliu
cionierių”, kuriuos jisai pasku
tiniais dvejais metais ėmė skai
tyt Šato' draugais.

Iki to laiko jisai ne tiktai ne
buvo “revoliucionierius”,i o ir 
nerodė jokio prielankumo ^dar
bininkų reikalams”. Buvo papra
stas liberalas-tautininkas.

Mes neužginame jam vado
vautis savo “sąžine ir protu”, 
kokius jisai įgijo, besčbrauda- 
mas su Koniinfe.rno agilatotriais 
(ne vi,en iš lietuviškų redakci
jų) ; bet jisai negali reikalaut, 
kad jo “sąžinė ir protas” butų 
statomi augščiaus, negu jo sėb
rų.

SOCIALIZMO “KRITIKAS”.

“Drauge” vienas žmogus ra
šo:

“Socialistai sekdami žyde- 
lius-milionierius: Marksą,^En
gelsą, Bebelį ir kitus, ištisą 
šimtmetį tamsiems žmonėms 
skiepijo socializmo raugą, 
knygas prirašė apie socialisti
nį rojų, prakalbose, susirinki
muose visa gerkle žadėjo so
cializmą įvykinę visokių gėry
bių, kad tik darbininkai dėtų-

nėms teikia, ‘Naujienų’ socia
listai ir jiems panašus, krato
si, kad tai, girdi, bolševikai 
daro, o tarp bolševikų ir so
cialistų esąs didžiausias skir
tumas !....”
Šituose žodžiuose kas saki

nys, tai melas.
Viena, “Naujienos” ne tada 

ėmė peikti bolševikus, kai pasi
rodė, jogei jų “roju« ’ yra neti
kęs, o tada, kai bolševikai dar 
tiktai rengėsi tą “rojų” steigti. 
Da prie# bolševikišką pervers
mą, kuomet Lenino partija da
rė pienus pasigrobti valdžią į sa
vo rankas, idant paskui įvyki
nus Rusijoje “socializmą”, — 
“Naujienos” sakė, kad tas jų 
tikslas yra nesąmoniškas, nes 
Rusija dar yra labai menkai iš
siplėtojus ekonomiškai. Ir šitos 
nuomonės “Naujienos” laikėsi 
per visus ketverius bolševikų 
viešpatavimo metus, nesiduoda- 
mos save apgauti jokiomis bol
ševikų pasakomis apie “rojų” 
Rusijoje.

Antra, yra melas, kad Rusi
jos bolševikai darė savo ekspe
rimentą pagal socialistų moks
lą. Visi geri to mokslo žinovai 
atmeta bolševizmą; jeigu prad
žioje kaikurie įžymesniųjų so
cialistų pritarė bolševikams, tai 
tiktai dėlto, kad jie nežinojo, 
kas Rusijoje dedasi, ir tikėjo 
melagingais bolševikų praneši
mais. . •

Bet žioplinusias dalykas to 
“Draugo” rašytojo “kritikoje” 
yra jo pasaka apie “žydelius-mi- 
lionierius, Marksą, Engelsą ir 
Bebelį”. Marksas buvo toks 
“milionierius”, kad, gyvendamas 
Londone ir rašydamas/savo gar
sųjį “Kapitalą”, dažnai neturė
davo kuo nusipirkti valgyt; jei
gu ne jo draugo, Engelso, pagel- 
ba, tai jisai ^gai butų turėjęs 
mirti badu.

Engelsas buvo pasiturintis 
žmogus, bet toli-gražu ne milio
nierius. O Bebelis buvo netur
tingas amatninkas; jo materia
le padėtis pasitaisė tiktai tada, 
kai jo veikalą “Moteris ir Socia
lizmas” pradėjo versti į visas^. 
kalbas ir mokėti už j j atlygini
mą.

Bet nei Engelsas, nei Bebelis 
nebuvo “žydeliai”, o tikri vokie
čiai.

“Draugo” rašytojas tur-but 
mano, kad, jeigu krikščionių 
mokslas yra paimtas iš žydų, tai 
ir visi socialistų mokslininkai 
turi būt kilę iš tos tautos.

O to laikraščio redaktorius ne
mato, kokias nesąmones rašo jo 
bendradarbiai. Matyt, jisai pats 
išmano ne daugiaus už juos.

Prisipažino pavogęs $11,000.

si prie jų.... Kada, s

Andrew Plyš, 19 metų am
žiaus, prisipažino policijai pavo
gęs $11,000 iš Interstate Natio
nal bankos, Hegevvish. Pinigus, 
pasisakė, visus praleidęs smuk
lėse.

jam atneša maisto, ar tai butų jau antra diena. 
Ir kaip ilgai jie mano jį čia laikyti? Ar jie nori 
išvaryt jį iš proto? To jis klausė ir žmogaus, 
kurs jam atneša duonos ir vandens, bot jam ne
atsakė: jis nekalba nei žodžio.

Kas blogiausiai Petrą kankino, tai šaltis. Urve 
buvo bjauriai šalta ir drėgna ir Petro dantys vi
są laiką bai-škejo. Jis bandė judėti, vaikščioti, 
bet vistiek buvo šalta. Kad žmogus atnešė kam 
duonos, jis ėmė prašyti, kad jam duotų kokią 
gūnią susisupti; bet prašymas buvo veltui. Ir 
taip Petras gulėjo, drebėjo nuo šalčio ir verkė, 
kartais valandėlei užsnusdamas iš nuovargio ir 
vėl pabusdamas, kartais netekdamas sąmonęs ir 
nesižinodamas pats, ar jis dar gyvas ar miręs. 
Kartais Jis klejojo: visa, kas su juo atsitiko, ir 
tie visi žmonės, kurie jį kankino, virto kažin ko
kiais baisūnais, kurie pastvėrę jį kažin kur toli 
toli nugabena ir nubloškė į baisią bedugnę 
kankinti.

Tečiaus, kad ir baisios ir keistos šmėklos kan
kino liguistą Petro vaidentuvę, vis dėlto nei vie
na jų nebuvo taip baisi, kaip tai, kas ištikrųjų 
dėjosi Amerikos didmiesčio gyvenime, kur sau- 
jale žmonių laike savo rankose visą didmiesčio

Demokratinė Lietuva komendantų ir žvalgybos 
nelaisvėj.

Ne vienam Amerikos (lietuvių, 
bėgusiam pas mus pakvėpuoti 
laisvos, demokratingos Lietuvos 
oru, tas oras skaudžiai suspau
dė širdį. Ypatinga, sunki musų 
respublikos atmosfera užmuša 
kvapą krūtinėj jau Virbaly. Bet 
Virbalis nėra sunkiausia kvėpuo
ti vieta. Pas mus yra Rokiškis, 
Utena, pagalios Maria/mpoile ir 
daug kitų vietų, kur visuomenės 
gyvenimo “vozduchas” gyvai 
primena pikčiausius caro laikus.

šiais metais Lietuvoj yra bu
vę tiesiog tragingų atsitikimų. 
Atvažiuoja tėvynėn koks Ame
rikos katalikas; patriotizmas jam 
muša pro abi nosies skyluti. 
žmogus pasiruošęs kalnus nu
versti tėvynės labui, ir žiūrėk 
— po kokio mėnesio, kartais net 
greičiau, katalikas vaikščioja 
Kauno gatvėmis visas raudonas 
ir pasišiaušęs, keikia valdžią ir 
visą tvarką, tartum komunistų 
pasamdytas. Vadinasi, demo
kratinė Lietuvos respublika jau 
suspėjo įkasyti jam kailį. Kata
likas paprastai bėga atgal Ame
rikon. Bet kur jam Amerikoj dė
tis? Negi galės jis po senovei 
pusti ton pačion patriotinėn du- 
don, kuri taip maloniai jam pir
ma raliavo. Tikras vargas!

Delko įpratusį prie laisvo, 
bent sutvarkyto Amerikos gyve
nimo lietuvį užgauna musų gy
venimo sąlygos? Dėlto, pasaky
siu, kad dabartinėj Lietuvoje iš- 
tiesų....permaža politinės laisvės 
ir da mažiau tvarkos. Lietuvos 
valdžia sunaudojo revoliucijos 
laimėjimus kaip tas šykštus mu
sų -ūkininkas naiijiaį pasiutus )vai 
kams batus. Pasiūti pasiuvo, bet 
padėjo skryniom užrakino raktu, 
o vaikus vis tiek šalty braidina 
po purvyną, kad net jiem kojos 
suskįla lig kraujų.

Lygiai taip daro ir p. Grinius 
su savo kumpanais. St. Seimas 
iš pat savo veikimo pradžios pri
ėmė kad ir laikiną, bet neblogą 
konstituciją. Tegu valdžia butų 
ją gyvendinusi, tai Lietuvos de
mokratijai nebūtų reikėję nei 
vargo kęsti, nei raudonuoti. Bet 
ilffai netrukęs tas pats Seimas, 
valdžios pasiūlytas, nutarė jve- 

sti Lietuvoje karo padėtį ir tuo 
pačiu sustabdyti daugumą kon- 
stitucijos duodamų laisvių. Va
dinasi, gražios demokratinės pi
liečių teisės padėtos po raktu, o 
kasdieniniam gyvenimui įvesta 
ypatingi įstatymai, ypatingi ka
ro teismai, valdininkų sauvalė ir 
skaudus gyvenimo suvaržymas 
visose srityse.

Karo padėty Lietuva laikoma 
jau daugiau metų. Ir tai nėra 
pripuolamas daiktas. Pernai me
tais Želigovskio avantiūra davė 
valdžiai tartum pateisintos pro
gos įsitverti tos karo padėties, 
Bet jeigu Želigovskis nebūtų 
ant Lietuvos užkritęs, esu tik
ras, kad musų krikščioniškai-de- 
mokratinė valdžia vis vien butų 
suradusi kitą priežastį ir butų

užnėrusi mums ypatingos padė
ties kilpą.

Kitaip ji negali krašto valdy
ti, nes nemoka ir nenori. Musų 
kuniginiai, — dabartiniai šeimi
ninkai Seime ir valdžioje, — yra 
ypatingi demokratai. Pikčiau
siais caro laikais jie mokėjo ras
ti sau užuovėjos už pristovp nn- 
garos ir jautėsi patenkintais, 
vadindami save caro kampinin
kais. Vokiečių šėlimo metu jie 
pasiskubino pastatyti ant savo 
politinio altoriaus Urachą, tikė
damies galėsią nekliudomi sudo
roti visas dedamas ant to alto
riaus aukas. Revoliucija pastatė 
tuos įgimtus monarchininkus 
aukštyn kojom ir privertė juos 
būti demokratais. Kas gi nuo
stabaus, kad “krikščionių” vadai 
laukia kiekvienos progos, kad 
vėl galėtų atsistoti jiems pri- 
gimton pozon. Pagalios, argi ga
li kitaip jausti ir kitaip norėti 
žmonės, kurie įprato būti “va
dovais”, o į savo aveles žiuri 
kaip į “griešną”, botago reika
lingą, minią*? Jei šiandien musų 
klerikalai dar kaišosi demokra
tinėmis plunksnomis, tai daro
ma tai dėl svieto akių, — juk 
šiandien ir krikščioniška avelė 
kartais paseka revoliucinius 
ožius. Bet širdies gilumoj krikš
čionių-demokratų partijos viršū
nės yra aiškiai priešdemokrati- 
nės. Karo padėtis jiems* yra ne
pamainomas radinys. Ji duoda 
galimybės girtis Lietuva, kaipo 
demokratine respublika, gi iš- 
tiesų vykdyti pas mus žiaurų 
sauvalės režimą.

Dabartinė klerikalų valdžia 
Lietuvoje yra bent kiek praskie
sta liaudininkais, bet tai nedaug 
ką reiškia. Karščiosios revoliu
cijos mefas buvo įkaitinęs ir 
musif liaudininkus-demokratus. 
Jie paliko tiek drąsus, kad pa
sivadino net socialistais. Seimo 
rinkimų metu ir jie atsidėję spe
kuliavo obajsiais, pasiskolintais 
iš socialistinių partijų. Tat Sei
me jų frakcijos tarpe, ypač val
stiečių sąjungos grupėj yra 
nuosakesnių ir griežtesnių de
mokratų. Bet priešakiniai L-de- 
niokratų partijos žmonės yra 
tipingi “šliaužininkai”, kaip juos 
pas mus čia praminė. Tai yra 
žmonės, kurie savo politiką nu
stato beveik sulig tos dienos, vi
suomet nori būt “praktingi”, sa
vo siekimuose vaiko apčiuopia
mą, matomą “naudą.” O kadan
gi panašios partijos niekuomet 
nebūna politikoj sakalais ir tik 
mato, kas joms po kojų guli, tai 
ir musų liaudininkai visais pa
matiniais klausimais eina krikš
čionių uodegoj ir padeda jiems 
mindyti pamatinius darbo de
mokratijos siekimus. Liaudinin
kai balsavo Seime ir už karo pa
dėties įvedimą ir dabar tylomis 
tą padėtį palaiko.

Pasakysiu, net ne tylomis. Sei
mo socialdemokratų frakcija dar 
vasarą įnešė valdžiai paklausi

mą, kada ji mano paliuosuoti 
Lietuvą iš karo padėties. Dr. 
Grinius, atsakydamas valdžios 
vardu, paaiškino: demokratin- 
gai valdytis, girdi, tegali demo- 
kratingai subrendusi visuomenė. 
Mūsiškė nėra subrendusi. Be to 
kraštui gresia visokie pavojai, 
ypač iš bolševikų ir lenkų. Sėk
mingą kovą su tais priešais ga
lėtų vesti tik įgudęs, gerai su
tvarkytas valstybės aparatas, 
Mūsiškes esąs netikęs. Karo pa
dėtis duoda valdžiai galimybės 
valdyti kraštą paprastintu bužu. 
Tai valdžia ir valdo. Kaip grei
tai valdžia įgalėtų atsisakyti nuo 
tokio “paprastinto” valdymo, 
dr. Grinius nemokėjo net paaiš
kinti. Ji nesiskubina atsisakyti,

Dr. Griniaus atsakymą Seimo 
krikščionys sutiko •triukšmingu 
plojimu. Dalis liaudininkų paly
dėjo savo lyderį, grįžtantį sėsti 
ministerio kėdėn, liūdnomis aki
mis. Ir tikrai liūdna girdėti de
mokratą, kuris nepasitiki savo 
liaudim, nepasitiki demokrati
nio surėdymo auklėjančia gale 
ir j ieško išganymo nuo pavojų 
žvalgybininko uoslėj ir komen
danto kietoj saujoj.

Kiek žalos daro karo padėtis 
visam krašto gyvenimui ir kaip 
ji skaudžiai vargina darbininkų 
judėjimą, — apie tai kitą kar- 
I*

L; S. Sąjungoje
vm RAJONO CENTRO 

POSĖDIS.

CHICAGO. — Spalio 30 die
ną Naujienų name įvyko (LSS 
VIII Rajono Certtralinio Komi
teto susirinkimas. Pirminin
kavo d. A. žymontas. Raštinin
kas d. J .J. Čeponis savo rapor
te pranešė, kad laišku kvietęs 
d. Hermaną prakalboms laiky
ti, bet iki Šiol dar negavęs at
sakymo. Organizatorius d. 
MiMeris pareiškė, kad daikti
nėmis Sąjungą slegiančiomis 
aplinkybėmis labai sunku dni> 
ti organizacijos darbą, lxst yra 
vilties, kad tas slogutis ilgai 
netesės.

Atidėtuose reikaluose buvo 
pakeltas klausimas apie be joj* 
kio pamato išmestus iš 22-ro^ 
kuopos du narius. Duota su-į 
gestija, kad Rajono Centraliniį 
Komitetas dbotų tuo daviku) 
kokį nors šarvo siprerudimą, kad 
greičiau tuos ncsusi|>ratimus iš- 
rišus. St. Strazdas įrodinėjo, 
kad su išmestais nariais Rajo< 
nas nieko 'bendra neturįs, iš
mestųjų skundą turįs rišti tre
čiųjų teismas, sudarytas šit 
kuopos pritarimu, arba LSS 
Pildomasis Komitetas, — kam 
ir pavesta. Strazdas buVo at
sinešęs visą pundą iš .Tamontd 
teismo rekordų ir davė suma
nymą, kas daryt su tais na
riais, kurie esą, neteisingai liu
diję prieš “Strazdo pusę” ir į- 
traukę Sąjungą į teisino rekor
dus: tie nariai, girdi, turi but 
prašalinti iš LSS. Ir čia jau 
pasiūlė tuos “neteisingus” afi- 
dėvitus susirinkimui perskaity
ti. Bet jo pasiūlymas didžiu
ma balsų atmesta.

Buvo klausta, ar LSS ’orga-

pramonę, o kartu ir visų jo žmonių gyvastį. Ta 
saujalė, paglemžusfsavo rankose visą miesto pra
monę, visas jo įmones ir! visą jo valdžią, dabar 
susidūrė su prieši/į— su nauja ir sparčiai augan
čia jiega — su organizuotais darbininkais, pasi
ryžusiais sulaužyti industrijos viešpačių oligar
chiją ir atimti iš jų galią. Kova tarp tų dviejų 
jiegų ėjo visu ruožtu. Atrodė, tartum du galingi 
imtyninkai butų susiėmę mirtinai kovoti; du 
besigrumią milžinai, kurie rauja medžius su 
šaknimis, laužo nuo kalnų uolų skeveldras ir 
jais stengiasi vienas antram kaukoles sutriuškin
ti. ’ Na, o vargšas Petras, kas buvo jis? Skruzdė
lė, netyčiomis atklydus vieton, kame ta milžinų 
kova virė. Po jų kojomis drebėjo žeme, grum
stai čia ir ten ištiko, ir nelaiminga skruzdėlė, pa
tekus tarp besigrumiančių jų, buvo pamušta, su
spardyta, žemėms apversta ir ant galo dar po 
milžino kulnių pateko!' !

VI.

AIP ilgai Petras buvo “skylėj” — gal tris 
dienas, o gal ir savaitę — jis nežinojo ir

niekas jam nepasakė. Bet galy gale durys vėl 
atsidarė jr kaž kam jį pašaukė: “Eik šian!”

Petras buvo labai išsiilgęs žmogaus balso, bet 
dabar jis išgirdęs išsigando ir susirietė kampe: 
tai buvo Gofės balsas, ir Petras žinojo, ko ji.^ čia 
atėjo. Jo dantys vėl ėmė barškėti ir jis tik vapė
jo: “Aš nieko nežinau! Aš nieko nežinau! Aš nie
ko negaliu pasakyti, nieko!”

Gofė pasiekė iranka, pastvėrė Petrą už apykak
lės ir stumdydamas jį gabeno koridorių. “Ar tu 
nutilsi!?” užsiliko jis į niurnantį ir dejuojantį 
Petrą, ir nuvilkęs į atskirą kambarį trenkė jį 
kėdėn taip, taptum tai butų buvęs pelų maišas. 
Prisitraukęs kitą kėdę pats atsisėdo prieš Petrą.

-—Dabar klausyk, — tarė jis Petrui — Aš no
riu su tavim pasikalbėti. Tu nori grįžti vėl į tą 
“skylę”, ar ne?

—Ne, aš nenoriu! — suniųirnėjo Petras.
—Gerai. Bet žinok, kad kol tu man nepasaky

si visa, ko aš noriu žinoti, tu smirdėsi toj skalėj 
kol supusi, ir aš tau sukinėsiu rankas, pašinus 
varysiu j panages, deginsiu degtukais tavo odą 
ir kitokiais budais kankinsiu. Ir niekas to neži
nos, niekas tau nepadės. Kirmysi čia, kol aš iš 
tavęs neišgausiu, ko man reikia!

į(Bus daugiau)

nas “Ranga” dar išeis, ar ne. 
Raštininkas atsake, kad1 jis apie 
tai dar neturįs žinių ir nieko 
negalįs pasakyti.

—Rajono Korespondentas.
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“LYGI PROGA”.

Privilegijuoti patriotai yra 
parsigyrę lygumu progos kiek
vienam šitoj šaly. Bet kame ji 
yra., statistika neparodo. Du 
nuošimčiai Amerikos žmonių val
do daugiau kaip 165 bi'lionus 
vertės šalies turto (visas šalies 
turtas išneša 250 bilionus), kuo
met kiti 98 nuoš. žmonių valdo 
tik 35 nuoš. šalies turto. Ir kas 
aršiausia — didięji turčiai pa- 
ifna iš 98 nuoš. žmonių kas kar
tas vis didesnę jų darbo produk*- 
tų dalį iki — prie ko tas viskas 
prieis? Socialistai turi atsaky
mą. — (“Davenport Tribūne”.)

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”
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Kas Peteri II Steigiamasis Seimas.

Iš Vilniau^ amžį žinojo tik sunkį darbą ir 
fiieko daugiau. Jo išblyškęs vei
das, jo įdubę akys ir nuolatinis 
kosulys liudijo, kad jo gyveni
mas nebuvo saldus.

Pradedamojo mokymo 
įstatymas.

Vilniuj gyventojų rugsėjo 16 
dieną buvę 138 tūkstančiai. 
(Elta).

4- Konfiskuota . laikraštis. [ Ar už tą vargą Jonas žerckis 
Nakčia iš 8 į 9 spalių m., sulig,užsipelnė bažnyčios prakeikimo? 
vidaus reikalų departamento, Aš manau, pragaro galybės bus 
įsakymo, policijos viršininkas■' teisingesnės ir sąžiningesnės ir 
suėmė lenkų savaitraščio “No-' Jono žerekio nedrįs dėti į dervos
winy VVilenskie” Nr. 55. Dalis 
numerio rasta spaustuvėje, da
lis — ekspedicijoje. Savaitraš
tis pasistatęs siekimą — taiky
ti lietuvius su lenkais. Dėlto ja
me dedama kartais prielankių 
lietuviams straipsnių.

4- Mušk žydus — gelbėk Len
kiją! Prieš kelias dienas vienas 
katalikas užpuolė gatvėje vieną 
žydą ir pradėjo jį mušti. Praei
viai katalikai ramiai žiurėjo į tą 
žaislą. Tuo tarpu atėjo vienas 
geležinkelių darbininkas žydas, 
kuris buvo visai nepanašus į žy
dą ir gražiai kalbėjo lenkiškai. 
Jis apgynė mušamą žydą ir pra
dėjo aiškinti vėpsantiems, kad 
taip daryti negražu ir nepadoru. 
Bet katalikai pradėjo sakyti, 
kad reikia visi žydai mušti, nes 
jie visi esą bolševikai. Kada ap
gynėjas pasisakė esąs^ žydas, ta
da iš minios pasigirdo, balsai: 
“Muškit jį, duokit jam gerai per 
galvą!” Bet apgynėjas ramiai 
stovėjo ir visi pamatė, kad tas 
moka apsiginti. — (“Vilnius”).

Darbininko laidotuvės

ankštose, 
padėjo ir 

be laiko 
Velionis

! katilą, kuriame jau sėdi ponai, 
kunigai, karaliai ir kiti dyka
duoniai — žmonių aklintojai ir 
alkintojai.

žinia, kad klebonija nesiima 
už velionį mišių, greitai aplėkė 
visą Vilkaviškį ir darbininkai su
judo. Buvo surinkta apie 400 
auksinų laidotuvėm, nusamdyta 
iš protestantų tam tikras veži
mas karstui į kapines vežti ir 
paimtas orkestras. Didžiulei mi
niai lydint, orkestrui griežiant 
“Laidotuvių maršą”, lavonas bu
vo nuvežtas į kapus. Ant miru
siojo kapo darbininkas V-is pa
sakė trumpą prakalbą ir susi
rinkusieji pagiedojo laidojimo 
giesmių.

Reikia pastebėti tą nepapra
stą visų dalyvavusių laidotuvė
se draugiškumą. Nei šešėlio ko
kių tautinių ar tikybinių skirtu
mų! žydai ir protestantai drau
ge su katalikais ėjo vienodo 
žmoniško jausmo sujungti. Ve- 
lionies žmona gali būt rami: Jei 
Kristui butų tekę būti tuo mo
mentu musų tarpe, jis butų ly
dėjęs mirusį kapan kartu su ta 
darbo minia, broliško jausmo 
pagauta, nes farizėjų sėkla bu- 
vo gal vienintele žmonių rųšis, 
kurios Jis negalėjo pakęsti.

(S.-d.) — Pašalinis.

Posėdy rugsėjo 13 dieną Sei
mas svarstė “Pradžios mokyklų 
įstatymą” antruoju skaitymu, 
šiuo klausimu Seimas kitaip nei 
paprastai susiskirstė. Krikščio
nių blokas ėjo sau, kartais gau
damas pritarimo iš žydų. Liau
dininkai ir valstiečių sąjunga dė
josi išvien su socialdemokratais. 
Musų klerikalų pastangos paim
ti į savo rankas liaudies švieti-

mą pasireiškė visoj pilnumoj. 
Kadangi net valdžios projektas, 
ir Seimo švietimo komisijos pa
tarimai krikščionių nepatenkino, 
tai jų buvo įnešta ei'lė pataisų, 
kurios pilnai patikrintų kunigų 
vyravimą mokykloj. Siūlė savo 
pataisas ir antroji Seimo pusė, 
bet būdama mažumoj beveik nei 
vienos negalėjo pravesti.

Karščįiusie ginčai kilo dėl ti
kybos dėstymo pradžios mokyk
loj. Socialdemokratai pasiūlė, 
kad tikybos dėstymas butų iš
keltas iš mokyklos ir paliktas 
kiekvieno tikėjimo kunigam. Ti
kybos vaikai turi būt mokomi

bažnyčioj ar šeimynoj. Liaudi
ninkai dėl to paties paragrafo 
siūlė, kad tikyba pradžios mo
kykloj butų neprivalomas daly
kas, vadinasi, kad jos mokintus 
tik tie vaikai, kurių tėvai moki
nimo pareikalaus. Krikščionys 
pasiūlė, kad “visos pradedamos 
mokyklos turi būt vedamos mo
kinių tėvų tikėjimo, doros ir 
valstybingumo dvasioj e?’. Po 
karštų ginčų, kuriuose nuo s.-d. 
dalyvavo dr. Čepinskis, krikščio
nys savo balsais priėmė savąją 
pataisą.

Ginčų sukėlS klausimas, kiek 
vienoj mokykloj daugiausia ga
li būt rįokinių. Projektas siūlė 
nuo 40 iki 60 vaikų. S.-d. pasiū
lė ne daugiau, kaip 30. Krikščio
nys pasiūlė nuo 32 iki 60 ir taip 
nubalsavo.

S.-d. saulė (vesti jstatyman 
reikalavimą, kad pradinis mok
slas butų visiem vaikam priva
lomas. Be to dr. Čepinskis pa
siūlė, kad prie mokyklų butų 
steigiami kursai suaugusiom

(Seka ant 6 pusi.).

15as Metinis Išpardavimas
Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu pho- 
nographų ir rakandų išdirby sčių.

Ifri T||| Jūsų pasirinkime iš 24 rekor<FlLILiI a(lattb taipgi daimanto adata
1 phonographu. Ateikite pas 

parodysime gražiausių phonographu. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA- 
SIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKfiSI PINIGUS.

Nupirks didelį Phonographa
1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbimo 
rekordus, bu raštišku GVARANTAVIMU ant
10 metų. Šių phonographu reguliarė kaina nuo

$125 iki $150
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina. Tik $34

|f|"| TIII pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno uri TUII
. . .... 1 8U kiekvienu VtLTUI_ _ Ateikite pas mus ir mes ■

Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidšs darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aidų, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

ICANADIAN j,. PACIFIC
jj STEAMSHIPS-,^^^^^ LIMITED

musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP

Leader Furniture and Phonograph Co
x 1020 S. Halsted St., Chicago, 111.

Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

Rugsėjo mėnesio 11 d. Vilka
viškyje mirė darbininkas Jonas 
žerckis. Tai buvo palyginamai 
pepersenas žmogus, bet sunkus 
darbas, gyvenimas 
nesveikose lindynėse 
nedideliam susirgimui 
nuvaryti jį į kapus,
paliko tuščiom rankomis žmopą; 
it dukterį 7—8 metų. Sunki miš- 
laičių padėtis, netekusiųjų sa-; 
vo maitintojo. Kas žino, gal 
ryt poryt teks motinai elgetos 
lazdos imtis, o mažai dukrelei ei-1 
ti pas svetimus tarnauti. Bet 
visgi ta moteriškė, kuriai žiau
rus vargas jau rūsčiai žiuri į 
akis, nori suteikti savo mirusiam 
vyrui paskutinį patarnavimą.

Kas nežino moteriškės begali
nio pasiaukavimo ir meilės! Ji 
tikra katalikė; ji visą savo am
žių tikėjo, kad žmogus už savo 
nusidėjimus Dievo įsakymam ei
na pragaran, kam Dievą visaga
lintį užrustino.

Bet kiekvienas tikras katali
kas stengiasi Dievo teisingą rū
stybę sumažinti maldomis, ge
rais darbais, mišiomis. Ir velio- 
nies žmona, tos minties veda
ma, ėjo į kleboniją ir nešė na- 
bašninko sunkiai uždirbtus ska
tikus mišiom užpirkti. Bet iš
ėjo kitaip. Klebonijoj jai pini
gus grąžino ir mišias laikyti at
sisakė. Mat, jos vyras — kle
bonijos nuomone — buvęs neuž- 
tektinai pamaldus, negerbęs ku
nigų ir — pridėsiu nuo savęs — 
neprigulėjęs prie Darbo Federa
cijos. Man vis tiek pats ta Vil
kaviškio klebonijos politika. Te
laiko jie mišias kam nori. Bet 
negali žmogus tylėti, kuomet 
taip žiauriai skaudžiama vargšė 
moteriškė ir šiaip jau gyvenimo 
gniužinama. Ar klebonija nusi
mano, kiek baisus dalykas, pa< 
sakyti tikinčiai moteriškei, kad 
jos vyras, kurs dabar prieš ją 
karste guli, yra prakeiktas, baž
nyčios atmestas, kad jo laukia 
amžina pragaro ugnis. Tokios 
kietos žmogiškos širdys, kurios 
taip šaltai mokėta nepasigailėti 
savo artimo nelaimėje gali susi
rasti tik musų klebonijose, tarp 
dangaus laimės dalintojų. Bene 
Kristaus mokslas duoda teisės 
musų kunigam vesti politnes są
skaitas net tokiais skaudžiais 
momentais ?

O kas buvo tas Jonas žerc
kis?

DAUG SUTAUPYSIT
Pirkdami Lietuviu Rakandu Krautuvėse

., .t

Musų mažos išlaidos, daleidžia mums numažinti kainas taip žemai, kad nei jokia rakandų krautuvė Chicagoj 
negali taip pigiai parduoti, kaip Lietuvių Rakandų Krautuvės. Prie tam, turėjome progą pupirkti visą 
ataką, vienos subankrutijusios rakandų krautuvės, taip pigiai, kad galime parduoti veik už pusę kainos.

$119visur parsiduoda po 300.00. Mes parduodame poir

©
VATINIAEMAT- 

RASAI
Galim-a gauti visokio 
dydžio; išpildyti pa
rinkta vata, tvirto au
deklo viršus, kampai 
apvalaini, susiūti. Da
bartinė verte $12.00. 
Numažinta iki

$6.75

$226.00 vertės 3 šmotų velour arba tapestry iškilmštas (over- 
stuffed) seklyčios setai. Su liuosoms* sprendžinų sėdynėms, 
sprendžinų užpakaliu ir apačia, labai brangus viršus įvai
riose spalvose didelis pasirin- $98.00
Su sprendžinų paduškoms rankoms pasidėti (ariAs) yra ver
tės

VALGOMO KAMBARIO 
STALAS

William and Mary arba 
Queen Anna mados; aržuolo 
arba walnut drūtas 48 col. iš
tiesiamas iki 72 colių. Mu-

$29.75

KIETOMS ANGLIMS 
PEČIAI

Labai dailios išvaizdos, 
visas pilnai apnikę- 
liuotas. Didelė kurui 
vieta. Pilnai gvaran- 
tuotas ir užtikrinama 
pilnus ’ užsiganėdinimas

$56.75

Tai žmogus, kurs ištisą savoj

ŠĖPA INDAMS
Kolonial mados, 
tikro aržuolo med
žio, pilnos mieros, 
kiekviena šeimynin 
kė reikalauja, par
duodam žemiau 
vertes po 

$21.50

ŠILDOMAS 
PEČIUS 

Tai yra tikras kuro 
taupytojas. Tvirtai 
padarytas dailiai pa 
lišiuotas nekėliais ap 
trimuotas. Turi pil
nos mieros kurui 
vieta ir labai pa
rankus.

$11.75

Pasiųsk pagalbą savo 
draugams ir giminėms 
ant švenčių.

Jiems reikalinga tamistos pagelbos. Jiems rei
kia maisto, jiems reikia drabužių patiems ir šeimy
noms ant sunkios žiemos. Jūsų pagelba apsaugos 
nuo vargo ir ligų. Jūsų pagelba palinksmins juos ant 
švenčių nes duos atmintį kad jų draugai amerikie
čiai neužmiršta jų.

Siųskit tuojaus, kad paspėtų į laiką jūsų pagel
ba nueiti. Mes persiunčiame pinigus draftu, money 
orderiu, telegramų j visas šalis pasaulio.

THE UNION ĘANK OF CHICAGO.
25 No. Dearborn Street.

Tai yrą didelė ir sena vidurmiesty instaiga ir ži
noma kaipo mandagaus ir teinsingo patarnavimo. 
Musų užrubežinių reikalų skyriui dirba lietuviškai 
kalbanti klerkai.

Musų kainos žemiausios.

Union Bank of Chicago
25 No. Dearborn St., arti Washington.

BANKO VAL.: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. vak. Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.
v ■' 1 ..... , t/

fciTIZENS STATE BANK]
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

NAUJA
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium. 
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
"Corsican” 11,500 tonų, 

šie garlaiviai sustos prie KARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete .......... $200.00
Trečios klesos .................. $110.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa__ _____________ $185.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas

40 N. Dearborn St., Chicago, 111.

F“" ■ ■mini i .. ................. ii i

Labiausiai pasekmin
gas išradimas nuo 
slinkimo plauką.

Jų priežastis, aplinkybės ir 
ugdymas 100,000 vyrų.
Chicagoj yra plikiai. — Kai- 

kurie iš jų tuom didžiuojasi, 
bet kiti nusiminę. Netik plikius 
ir plonėjimą plaukų galima iš
gydyti, bet ir pražilimą. Jūsų 
ypatos pasirodynvą galima pa
taisyti ir jūsų gyvenimo ateitį 
pagerinti. Musų specialumu 
yra auginti plaukus, prašalinti 
pleiskanas, sulaikyti slinkimą 
plaukų ir išgydyti galvos ne
sveikumus.

Puikiausi rezultatai pasirodo 
po kelių sykių gydymo. Gali
ma parodyti rezultatą augimo 
naujų plaukų po dviejų ar tri
jų savaičių. Gydymas malo
nus. Kainos nebrangios.

Examinavimas dykai.

The Thomas’ Hair &
Scalp Specialists

300-1 Garrick Bldg., 
64 West Randolph St., 

Chicago, III.
Phone Central 5851.

Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.

KUKNINIUS PEČIUS 
Yra dailus praktiškas ir 
ekonomiškas. Galima kū
renti anglimis, arba mal
komis ir yra subudavotas 
duoti patarnavimą visą 
amžį. Parduodam 80% 
žemiau jo vertės

$69.50
JumHure, Ruq,. $,wtnę 

Talfclng Machine,, Pidnof, t.tc, ■

1930-32 Halsted St. — 4201-03 Archer Av.
Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 valąndai

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town oi Lake

Auksinių, deimantinių, nvuzikališkų instrumentų, drukuo.ja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

■ Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Drover 7309.
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Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
MmuamimtpmmB of chicago «■■■■■■■■■

MiIwaukeeAve. cor. Carpenter St. 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai)

Atdara panedelials ir subatomis iki 8 vai. vak.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 

dirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms 
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir

laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam j kitus miestus kam ko reik 

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St., Chicago. UI.

~ '■■■ ------------------------- - ---------------------------------------------- I

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE

t
 Deimantai, 

Laikrodžiai,
į Auksyte, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai

4537 S. Ashland 
Av^ Chicago, III.

I
 Chroniškos Ligos I 

. Tikra Diognoza Į 

Kraujo ištyrimas I 
Elektros Instrumentai I 

J. VAN PAING M. D. I 
2221 So. Kedzie Ave> I 

Vai. 1—2; 7—9 po piet I
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Kas Dedasi 
Lietuvoj
(Seka nuo 5-to pusi.) 

beraščiam mokyti, taisomi 
gynai pasiskaityti ir kitokios 
žmonių švietimo įstaigos. Pir- 
i n asai pasiūlymas dėl ctabarti- 
nes mokyklų stokos atmesta, 
antrasai priimta.

Priimta be balsų skirtumo 
moterų kat. pasiūlymas, kad 
pradžios mokykloj butų vie
kam teikiama žinių apie svai
ginamųjų gėrimų nuodingumų

knv

Labai karščiai susiginčijo 
abi Seimo puses dėl klausimo, 
kas turės teises dėstyti moky
kloj tikybų. Esant valsčiuje 
daug mokyklų, kunigai nesi
ima visas jas lankyti. Vadinas, 
tikybų dėstyti teks svietiškiem 
žmonėm. Krikščionys pasiūlė 
pataisų: “tikybų dėstyti turi tei
sės tik tie asmenys, kurie tu
ri atatinkamos konfesijos dva
siškos vyriausybės leidimų”. 
Suprantama, kad musų vals
čiai, saugodamies padidintų 
išlaidų, visuomet stengsis gau
ti tokių mokytojų, kurie galė
tų viską dėstyti. Suprantama 
taip pat, kad krikščionių pa
siūlymas nori duoti klebonam 
teisę spręsti apie kiekvienų mo
kytojų, ar jis tinka, ar netinka 
tikybai dėstyti. Aišku, kad ku
nigai naudosis ta teise kuopla- 
čiausiai ir pasirūpins išguiti iš 
mokyklos kiekvienų mokytojų, 
kuris jiem dėl šiokios ar tokios 
priežasties nepatiks ir statys 
savus žmones krikščionis ar da
vatkas. Nežiūrint karštų gin
čų, krikščionių tas pašildymas 
liko, žinoma, jų balsais priim
tas.

Įstatymas svarstyta tik iki 
posėdžio pertraukos; po jos 
ėjo svarstymas Krašto Aps. M- 
jos etatų, bet jau prie uždarų 
Karo stovis nebus panaikintas.

S.-d. frakcija dar prieš Sei
mo atostogas įteikė valdžiai 
paiflaublrną Jei karo stovio 
Lietuvoje. Išdėsčiusi pamati
nius karo stovio blogumus. 
Frakcija nurodo, kad jis vald
žios taikomas visų pirma var
žyti klasiniam darbininkų ju
dėjimui. Frakcija klausė vald
žios, kada ji mano karo stovį 
panaikinti.

Rugsėjo 16 dieną į tą paklau- 
simą atsakinėjo dr. Grinius. Sau 
ir krikščionim paprastu budu ’is 
vėl kalbėjo apie tai, kad Lietuva 
dar tebeturinti savo frontus, — 
vieną su lenkais, kitų viduje. Ko
vai, girdi, esančios reikalingos 
griežtos ir greitos priemonės, o 
tokių priemonių geriausia duoda 
militarizuotas krašto valdymas. 
Pakeisti jį paprastu, konstituci
niu, mum esą negalima, nes val
džios visas aparatas esąs per- 
silpnas ir pemeveiklus. O kad 
vidujinis pavojus esąs tikrai la
bai didelis, tai rodo politinių by
lų skaičius, — jų esu apie 120, 
daugiausia prieš bolševikų agen
tus, iš dalies prieš lenkus.

Valdžia nesitiki, kad tų agen
tų darbuotė pasikeistų ar suma
žėtų; nesitiki, kad ūmai pagerė
tų ir atatinkamų valdžios įstai
gų veikimas ir todėl dabar nei 
nenumato, kuomet gali būti pa
naikintas karo stovis. Dr. Gri
niaus paaiškinimus krikščionys 
palydėjo karštu delnų plojimu. 
Kur neplos!

Iš dabartinės valdžios mes ki
tokio atsakymo nei nelaukėm. 
Musų demokratai, ir krikščioniš
kieji ir nekrikščioniškieji tiek 
tesinaudoja dėmokratine tvarka, 
kiek ji jiem padeda pastverti į 
savo rankas valdžią. Gi paėmę 
valdyti kraštą, jie lig pakaušio 
pasineria tuose įpročiuose, kurie 
vyravo carų laikais. Biurokrati- 
nė-policinė dvasia kiaurai perė
mė musų respublikos įstaigas ir 
pačią valdžią ir jos žada rūgti 
toj atmosferoj, kol darbo demo
kratija, paaugusi, ir subrendusi 
nepamokys jų, kas tai yra de
mokratinis visuomenės gyveni- 
inas<

IŠ Seimo Darbo ir Soc.
Aps. Komisijos.

šita Seimo Komisija yra gana 
didelė ir pasižymi tuo, kad nie
ko peveikia. Per visus metus ji 
šiaip taip rinkosi, kvorumas 
šiaip taip susidarydavo, bet dar
bo vaisių, kaip matote, neturi
me. Pagalinus jai ir rinktis įky-

i!vėjo.
šiomis dienomis (po dviejų su 

nise mėnesių perstogės!) Ko
misija susirinko, susirinko taip 
pat be noro ir atmetė musų 
Frakcijos du projektu: dvarų 
darb. atstat. įst. pataisymų ir 
dvarų darb. komitetų.

Komisijoje, kaip ir visose Sei- J 
10 komisijose, šeimininkauja1 

krikš.-demokratai. Tačiau kitos 
komisijos vis tik dirba. Kodėl gi 
kalbamoji komisija tokia bergž- j 
džia? Todėl, kad jos šeimininkai ( 
pasiimto darbo dirbt nesugeba ir

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St„ Chicago, III. 
Phone Drover 3473

jo nesupranta.
Ligonių kasų įstat. projektas, 

dviem Seimo skaitymais priim
tas, yra įduotas Teisių Komisi
jai, kur šiuo tarpu jis ir tebegu
li. — (“Socialdemokratas”).

DR. A. MONTVID 
Lietevis Gydytojas ir Chirurgas 

2B East Wa«hington St. 
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto, 

Telephone Central 8862 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 ild 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

ILOI

Auksinai dabar 
labai ATPIGO

Ką tik dabar išėjo naujos 
rolės dėl player Piano:

26 — Krokovakas......................................... .
27 — Čigonėlė Polka.............................. ,......
28 — Sudiev Mazurka..................................
29 — Dėdienė Polka......................................
30 — Pamylėjau Vakar, su žodžiais............
31 — Lietuvių Hymnas, su žodžiais..............
32 — Jojau Dieną, su žodžiais....... :.............
33 — Nesigraudink Mergužėlė, su žodžiais ...r
Krautuvė Gramafonų, Pianų ir Lietuviškų Rekordų

......70

......70
......75
......75
. $1.00
. $1.00
. $1.00
. $1.00

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS
siųsti pinigus Lietuvon pakol kursas žemas. Neužmirš
kite Riminių su Kalėdų dovanomis. Pinigai jiems kuo- 
geriausia dovana. Nelaukite ilgiaus, siųskite šiandiena.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

Parduoda laivakortes ant didžiausių ir geirausių linijų, 
'rečia klesa laivakortės iš New Yorko arba Canados iki 

Piliavai-Karaliaučiui tik $110.00. Visą kelionę Lietuvon 
galima atlikti vien vandeniu, nekliudant Vokietijos nei 
Lenkijos. Tiesiai iš New Yorko į Piliavą arba iš Cana
dos į Piliavą.

DABAR EINA DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Į LIETUVĄ
Žieminės numažintos kainos galėję 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, modemiško laivo.

V1 Red Star Line

Išplaukia kas savaitę
Samland) New York į (Lapkr. 30 

Hamburgą.
Kroonland) New York (Lapkr. 26 
Lapland) Hamburgą (Gruod. 3 
Finland .............................. Lapkr. 5
Zeeland ................................... Lapkr. 19

> American Line
Mongolia) New York (Gruod. 1 
Minnekahda) į (Gruod. 10 
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23 

Tikietai tiesiai į Pilavą 
INTERNATIONAL MĘRCAN-

TILE MARINE CO., 
120 laivų 1,300,000 tonų 

Chicago: F. C. Brown, West. Paša.
Manager. 14 North Dearborn St.

Juozas F. Sudrik,
3343 South Halsted Street, Chicago, III,

LIETUVIAMS PAAIŠKINIMAS
Joe Shimkus, Ketvlrt. (No. 4)

Svarbus if 2 pj s

to u>

Viršiausia klerkas visuose Departamentuose — Turys didelį patyrimą ir suteiks geriausį patarimą.
Gerbiamieji Viengenčiai:—
Šiuomi noriu paaiškinti, kad esu viršiausiu klerku dirbąs pas L. Kleiną. Atėję pirkti, ko tik 

jums reikia, klauskite mano vardo, Joe Shimkus, No. 4. Aš, kaipo patarnautojas visuose departamen
tuose geriau užganėdinsiu įteikdamas geresnį tavorą, už žemiausią kaip galint kainą. Nuo svetim
taučių pirkdami, gausit prastesnį tavorą ir brangiau mokėsite.

Taipgi, pradedami šeimynišką gyvenimą, nauja**"-— “v* 111 f ~ J
gelbsčiu įsigyti visus reikalingus ilŠTiktu.T už maži 
Jokio nuošimčio nerokuojame.

Todėl, visuomet atėję pas L. Kleiną ko pirkti, klauskit lietuvid Joe Shimkus, No. 4.
norėdami lietuviškai kalbėti, gali kalbėti angliškai—moku gerai angliškai.

vedę, arba iš kito nuėsto a’ 
Sjimą if^frjhžars ' mėnėdiriii

Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerų dėl pastatymo Lietu
voje įvairių dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsiduoda po 
$7.00 vienas. Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo 
pinigus, pirk ko greičiausiai.
Del platesnių informacijų, reikale laivakorčių, pinigų 
siuntimo Lietuvon, Šerų, pasportų ir income taksų kreip
kitės šiuofri adresu:

Lithuanian Sales
Corporation

3313 So. Halsted St., CHICAGO, ILL
Phone Yards 6062,

OFISO VALANDOS: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. Utarnin- 
kais, Ketvergais ir Subatomis iki 9:0b vai. vakare. Nedėliomis 10:00 
ryte iki 3:00 po pietų. Ofiso Vedėjas V. M. Stulpinas.
Generalis Ofisas:
LITHUANIAN SALES CORP.
414 Broadway,
Boston 27, Mass.

LITHUANIAN SALES CORP. 
300 S^voy Thcatre Bldg., 
Wilkes Barre, Pa.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
piginusias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 W. 34th St„ Chicago.

< Tel Blvd. 9336

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias Ilgas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumų, nusil
pimų, narių silpnumų, reumatizmų, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

PRANEŠIMAS

tusiems, pa- 
‘Šinokėjfrnafs. *

Lietuviai ne

Apart rakandų, drapanų ir kitų dalykų, tu
rime puikiausios rūšies pianų, phonographų 
ir tt.

Lietuviai pirkit nuo lietuvio,

Kalėdos Jau Artinasi
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'
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Nešk Linksmybę
■ BiaiBllllimillllBlllllhlllllllllllllimiBIIIIII,

Savo Giminėms Lietuvoj

Siųskite Jiems Pinigų Dabar
i Lietuvą per šį didelį Valstijinį Banką, jie bus pristatomi trumpu laiku

Del Informacijų

Kreipkitės pas Mr. Rapolą Gėčių prie 4-to langelio

Peoples Sh^nk Bank
Bankas Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Avė.
Chicago

'....VA ___________________________  _____________ L ’ ■. X • Lt .. ,t

SERGANTI. VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
' ' " 1 nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini-

mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 

_____ _ progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at- 
~~“Ačiu gydytojui už gauti sveikatą.

išgydymą”. Geriausis medikalis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos, I 
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

85 South Dearborn St., kampas Monroo St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
rvto iki 1*00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

Pardavoja,
: FREDERICK BROS,

8700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Ar Jus Kankina Pleiiknnoa? 
NAUDOKITE Ruffles 
Ar Jums Galvos Odą Niekti
NA U D OKI T E.
Atjipn Plaukai 31eak*?^
NAU DOKITE J^uffles -

Ar Jus Norite Apsaugoti* Juos?*, j 
vNAUDOKITE įįllffleS ’ 

Dšlailymui savo plaukų gražiai* ir tankia' 
NAUDOKlTE/ęU^/eJ- .

galvos odos cveikai ir Irvarial 
F NAUDOKITE Ruffles

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65e. bonka, arba, tiesiog 
iš iš dirbę j u per paštę už 75o. bonkp.

F. AD. R1CHTER & CO.
Srd Avė. & 3Bth St. Broolclyn. N. Y«,

- — - -------------- -r-------------- 1------- -------------------------------------- mani——r------- Yrta-f-i

Siunčiame pinigus Lie- ■
■ tuvon, prisiuntimas užtik- j
5 rintas. A E
B T z \ SInsuruojame nuo ugnies,
■ namus, rakandus ir auto- ■
■ mobilius. ,' i

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas, 
840 W. 33rd St, 

Yards 2750

Reumatizmas Sausgėla

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ( 
— raumenų sukimu; nes skau- H 
dėjimai naikina kūno gyvybę į 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydytiem, ■ 
kaina 50 centų.

Justin Kulis ■ 
3259 So. Halsted SI. Chicago, III, J

PIRTIS.
Turkiška elektrikinč maudynė
Kotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utaminkals 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarnln- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.

Telef. Boulevard 4552

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO, 

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

jstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St, 

Chicago, UI.
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Liniukams. pasibaigs šiandie, nekuriam

CHICAOOS
ŽINIOS::

Tiek pat algos keturiaSde- 
šimts keturių darf>o valandų 
savaitei pareikalavo ir Book-

laikui prailginti.
Kadangi sutarties laikas darb 

davių su darbiTunkais ipasibuigs

Lietuviu Rateliuose
roseland.

Spaustuvių darbininkai gal pa
skelbs tsreika rytoj.

Praeitų ketvirtadienį spaus
tuvių savininkų komiteto na
riai laikė susirinkimų su spaus
tuvių darbininkų komiteto na
riais, tikslu susitaikinti. Bet 

prie jokių rezultatų neprieita.
Darbdavių komiteto nariai 

pasiūlė Typografistų Unijos No. 
16 komiteto nariams $10 kdtu- 
riasdešimts keturių darbo va
landų savaitei, arba' dabartinę 
algų, būtent, $16.65 keturias- 
dešimts aštuonių darbo valan
dų savaitei, t. y. pridedant ke
turias darbo valandas savaitei, 
negu kad buvo pinniaus.

(ii darbininkų komiteto na
riai pareikalavo $60 kcturias- 
dešimts keturių darbo 'valan
dų savaitei dieniniams darbi
ninkams ir tiek jnit algos ke- 
turiasdešimts darbo valandų 
darbo savaitei naktiniams dar-

binders ir Paper Cutters Um* šiandie, tat sakoma, spaustuvių 
jos No. 8 komiteto narai, bet' darbininkų unijos gal paskelbs 
buvo atnie»ta. I rytoj streiką, jeigu darbdaviai

Prcsos darbininkų komiteto .nenutiks 'teisei y dartrinfoky rei-
nariai pareikalavo tos pačios. kalavi'inų išpildyti.
algos, būtent, $47,65 ir tų pa-
čių darbo valandų, t. y. ketu- Suareštavo 6 kailių vagius.
riasdeAknts keturių dadbo va- Slaptosios policijos agentai
landų savaitei. Gi darbdavių suareštavo šešius tarptautinius 
komiteto nariai pasiūlė jiems , brangių kailiųt vagius, kurie, sa- 
$11 keturiasdešimta astuonių yra pavogė j u vertės $1,500,- 
darbo valandų savaitei. Pasiū
lymas tapo atemstas.
~Feedenių komiteto nariai lai

kė susirinkimų su darbdavių

000. Pas juos policija surado 
nesenai pavogtus keliolikos tūk
stančių vertės kailius.

Praeitų sekmadieni Slrutmilo 
salėj buvo L. Vyčių 8 kuopos 
vakaras. Vaidinta -keturių ak
tų drama “Motinos širdis”. Su
vaidinta gerai. Mat svarbes-

Čia (J1s ir težiaaVoL Ma
res rolę turėjo p-16 K. Bagdų- 
niutČ. J. Konoverskls buvo 
neblogas gydytojo roftčįj. Pub
likos buvo vidutiniškai. Po vai
dinimo dar buvo šokiai.

—Netikėtas Svetts.

Šeštadienį ofisai bus uždaryti.
Pranešta, kad sekamą šešta

dienį bus visi pavieto ofisai už
daryta, kad davus progą darbi- 

Foš’o iškil

tiems rolėms turėjo gerus akto
rius, pav. motinos rolę vaidino 
cHcagiet? sena lošSja M. D., a<I-Įninkama dalyvauti 
vokalo rolę lošė B. ‘Li'Udkevi- mčse.

==f

Kojy šutinus 
yra Ilga

A^-DR.HERZMAN-^1 n RUSIJOS
PeralkSll nno 9412 So. Halsted St-

meta kaipo patyrus gydyteSae, ahl-

komiteto nariais vakar. Jų ir
gi buvo panašus reikalavimai, 
bet taipgi nesueitaikinta.

Sakoma, spaustuvių darbi
ninkų unijų komiteto nariai 
prašo darbdavių komiteto na
rių dar sutarties laikų, kuris

(Apgarsinimai)

NUODŲ IšDIRBYSTeS.

SkandinavĮjos Amerikos Linija

(Apgarsinimai)
PRAKALBŲ MARŠRUTAS.
Rengiamas Lietuvos Maisto 

B-vės, idant supažindinti Chi- 
cagos Lietuvius su Lietuvos eko
nominiais reikalais. Kalbės vie
nas iš žymiausių kalbėtojų N. 
P. Radis. Prakalbos atsibus 
sekančiose kolonijose:

Panedėlyj, Lapkričio septintų 
dienų, aštunta valandų vakare J. 
J. Ezerskio svetainėje, 4600 So. 
Paulina St, Town of Lake.

Kviečiame atsilankyti kuo- 
skaitljngiausiai, nes tai bus pa
judinama svarbiausis Lietuvos 
klausimas.

TEISINGAS BUDAS 
Po valgiui skauda pilvą, reikia 

pagelbės.
Specialistai, kurie pašventė savo 

gyvenimą gydymui pilvo ligų, dabar 
pasako mums, kad daugelis žmonių 
visiškai neturi jokių pilvo nesmagu
mų. Gal kenti nuo išpūtimo, gastf, 
riaugėjimo ir kitų nesmagių simpto
mų. Jei taip, tai geriausiai padaly
si, kad sutvarkysi savo skilvi su pa
tikėtina gyduole kaip kad Nature’s 
[>awlax. ši senovinė šeimynos gy
duolė stebėtinai atitaisanti visokį su
si metimą ir vidurių netvarkumą. Nė
ra jokios misterijos, kad aplaikysi 
urnai pagelbą nuo Nature’s Lawlax. 
Jei reikalauja dauginus < stiprumo, nes 
kitaip sistema nepajiegia teisingai 
atlikti savo pereigų. Bus daug ska
nesnis valgis, suvirins ką tik suval
gysi, atrodysi geriau, jausiesi geriau, 
busi liuosas nuo galvos skąudėjimo, 
vidurių užkietėjimo ir žarnų uždegi
mo; šie visi pagerinimai yra vi
siems tiems, kurie tik vartoja Natu-

( Apgarsinimai)

« Ką daryti bedarbės laike
Turint liuoso ir atliekamo 

laiko gal’m i lankytis mokyklų. 
Tada tas lii.osasis ir atliekama
sis laikas bus sunaudotas iš
mintingai. Visiem? gerai žino
ma, kad laikas yra labai bran
gus: net brangesnis už grinų 
auksų, nes praleistas laikas ne
besugrįžta.

Žvilgterėkite į savo praeitį ir 
pamatysite kiek laiko praleido
te veltui. Tas visas galėjo būti 
apverstas ant naudos, ant mo
kslo. Mokintų žmonių gana 
reikia, ir jie yra labai brangus. 
Taigi mokinkite# ir jus paliksi
te brangiais, laimingais, ir pa
garbos vertais.

Visokiais budais, galima pa
simokinti. Bet nuosekliausias ir 
pasek mingiausias išsimokini
mas yra mokykloje, štai vie
na geriausia suagusiems mo
kykla yra AMERIKOS LIETU
VIŲ MOKYKLA, ši mokykla 
šešti metai kaip gyvuoja ir jau 
daugeliui pagelbėjus ir atvedus 
ant laimingo kelio. Ateikite ir 
jums pa gel besime. Nėra -ge
resnio laiko ir didesnės progos 
mokintis kaip dabar. Atidėlio
jimas yra didziausis priešas 
dėlei pasekmingos ateities jūsų 
gyvenime. -

AMERIKOS LIETUVIŲ MO
KYKLA yra užsidėjus su tikslu 
duoti mokslų visiems, ar tai jis 
butų turtingas ar vargšas, ar 
kiek pamokintas ar visai neži
nantis nei vienos raidės.

Mes užtikriname jus išmok
site sau pageidaujančių dalykų, 
ir turėsite gerus laikus praleiz- 
dami valandas prie knygos, 
prie skaitymo, prie tobulinimo 
savo proto.

Mes galime prirengti jus, 
taip kad liktumėt įstoti į Rūg
štesnes mokyklas. Gaukite mo
kslų geroje mokykloje, o busi
te visur laukiami, priimami, ge-} 
geresnes vietas užįmsite, ir di- 
dės nes algas apturėsite.1

Su tikra pagarba, J. P. 
Olekas, mokyklos vedėjas.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
3106 S .Halsted St. . ¥

Įžymus amerikietis gydy
tojas sako savo Jeidžiamam 
mėnesinyj medikaliam laik
raštyj : “Musų kūnai, tai yra 
nuodų išdirbystės. Užtekti
nai nuodų paleidžiama į 24 
valandas kad mus išžudžius, 
kadangi išmetimo kanalai 
užsikimšę ir neveikia. Taip 
sveikatai ir gyvasčiai kenk
smingi, kuomet kūnas yra 
nuodijamas ne vienu,^ ne 
dviems, bet penkiais išme
timo kanalais, kuriuos gam
ta parūpino, kad šias ken
kiančias atmatas prašalint, 
kaipo plaučių, odos, inkstų 
jaknų ir skilvio. Jei jie pil
nai neveikia, reikia žinoti, 
kad atmatos užkariauja pra 
šalinimą”. Tas aiškiai nu
šviečia kodėl Trinerio Kar
tusis Vynas yra toks nau
dingas. Sveikata reiškia 
sveiką kūną, o Trinerio 
Kartusis Vynas išvalo ir 
palaiko švariu. Prašalina iš 
žarnų visas atmatas ir su
tvarko visą cirkuliavimo si
stemą. Jei neturi Trinerio 
Karčiojo Vyno namie, nu
sipirk pas savo vaistininką 
arba vaistų pardavėją šian
dien, kuomett.namon!

I Piliava
Laivas HELLIG OLAV

LAPKR. 26
Laivas “FREDERIK VIII”

LAPKR. 18
Visa trečiu kliasa susideda iš kū
ju tų dėl 2 ir 4 žmonių. Del in
formacijų kreipkitės prie vietinio 
agento arba prie vieno iš Kompa
nijos ofisų:

S’candinavian-American Line
27 Whitehall St., New York, N. Y. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III. 
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn. 
248 Washington St., Boston, Mass.

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperiarosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pastliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Ko j oi o 
x> trijų ar keturių kartų varto- 
imo. Kojolą reikia vartoti taip: 

; kvortą šilto vandens reikia 
)ripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
r tam vandenyj su kojotu mir

kyti kojas kokią 10 minučių, t- 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijat 1025 W. 

18th St., netoli Fisk 8L
VALANDOS! Nae 18-11 pietą, 

Ir aus 6 iki 8 vaL vakarais.
( Dienomis: Canal

8110 arba 857
Naktimis: Dmel

___  950 - Drover 4186 
GYVENIMAS: 8818 S. Halsted St.

TotephMHiii

GUST BALSEVIČIUS 
MUZIKANTAS

Duodu lekcijas ant visokių ar
monikų ir koncertinų. Gvaran- 
tuoju savo studentams, kad J 
4 mėnesius išmokinsiu grajint 
iš notų, taisau visokius instru
mentus. Taipgi, turiu parduoti 
keletą armonikų ir concertinų.

Su visais reikalais kreipkitės

2454 So. California Avė., 
Chicago.

Tel.; Rockwell 8876

Telefonu Drožti 2880

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedšl. pagal sutarimo, 
2261 Bo. Habtad 8L, Chicago, UI

Chicago, niioola.
Specialistas džiovos 

MoUrilkn, Vyrišką lt 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS1
Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 
5 vai po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nediliomis nuo 10 vai

A. SHUSHO 
AIUSEBU
Turiu patyrimą 

moterų ligose: Vu- 
peetingai prlitii-

Ir kndi-

Kojol
Išgydo kojas 
nuo iutimo

Išsirašyk Kojolo buteliuką, 
šiandien, vartodamas čia 

pridėta kuponą.

Bingol Chem. Co. 
2816 Š. Michigan Ava. 
Chicago, III.

čia prislunčiu $1.00 už kurį 
atsiųskite man Kojoto buteliuką 
gydyti kojoms nuo iutimo.

Adresas

10929 S. State St.

Dr. Maurice Kahn

Kalėdų Šventes

Kapitalas $200,000.00.
Perviršis $50,000.00.

me

Pasiųskite saviškiams Lietuvon nors keletą dolerių. Dabar kaip 
tik patogus laikas.

Sušelpkite Juos dabar kolei žemas kursas markių.
PINIGUS’ I LIETUVĄ IR KITUR 

greičiausiai ir pigiausiai pasiunčia 
UN1VERSAL STATE BANKAS

DIDŽIAUSIS, TVIRČIAUSIS IR PARANKIAUSIS
Lietuvių Valstijinis Bankas netik Chicagoje bet ir visoj Amerikoje 

YRA 
UNIVERSAL STATE BANKAS

Taupykite pinigus šiame Banke ir bukite visados 
šio Banko Kostumeriais

Šiame Banke visų Pinigai randasi saugioje vietoje, nes tą saugu- 
užtikrina Suv. Valst. Valdžia, kuri savo pinigus irgi laiko šiu- 
Banke.
Pinigus išmokame ant kiekvieno pareikalavimo

BANKO VALANDOS:
Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 v. po piet ir vakarais: Utarninkais 
nuo 6 iki 8:30 vakare ir S'ubatomis visa dieną iki 8:30 vakare.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

TRINK TARPUTINU--GERK- 
LES SKAUDĖJIMĄ SULAIKYS!
Naujas Tarputyno išradimas, suteikia urnų paliuosavi- 
mą gerklės skaudėjimą, krupę, slogas, nik s ter ėjimą 
reumatizmą.
Kuomet gerklę skauda, kad sun

kiai negali nuryti — kuomet užsigau- 
ni gerdamas arba kalbėdamas •— at
simink, kad šis naujas išradimai urnai 
paliuosuos.

Pereinamoji tarputino spėka sulai
kys gerklės skaudėjimą! Jo magiška 
spėka pasieks skaudamą vietą ir pra
šalins susimetimą — atidaro sutinu
sias pereinamas oro vietas.

Naujas išradimas Turpo turįs vi
sas tarputino misteriškas gydymo 
ypatybės su kitomis stebėtinai gydan
čiomis ypatybėmis. Su tokiomis ste
binančiomis ligomis, a visiškai Tuiįjo 
ant jų veikia, kuomet juomi patrini

krutinę ir gerklę ir urnai pajausite 
veikimą tuo jaus kvėpavimu!

Turpo taipgi greitai sulaiko slogas, 
gerklės skaudėjimą, bronkitis ii’ neu- 
ralgia. Urnai veikia kojų nesmagu
muose, nudegime, įsipjovime, skau
dėjime, reumatizme, krutinės plėvės 
uždegime, dieglio ir niksterėjime. Ne
degina, pūslių nesutraukia, nesutepa 
— ncaliejuotas nei nesmirdi!

Nesikankyk su skaudama gerkle! 
Klausk bile vaistininko Turpo — tar
putino mestis turis savo senus pasi
tikėjimus, Mentholas ir Kamparas. 
Turpo — 30 ir 60c. puodelis.

Muzikalis Laikrodis tik $5.98
Vėliausio išradimo išdirbimas, muzikos rekorduose.

Brangus Skaitytojau: Busite nustebintu išgirdęs paslėptą stebėtiną mu
ziką šiame laikrody]. Nėra reikalo aikvot sunkiai uždirbtus pinigus mu-

S

zikaliems instru
mentams, kaipo pia
no, gramafono, klar
netas, įvairių rekor
dų, grojiklio piano 
rolių ir tt. Turėsi
te muziką nusiper
kant šį laikrodį, šis 
laikrodis užims vir
šuj minėtus instru
mentus. Groja mu
zikos šmotus gar
siausių pasauly kom 
pozitorių be jokių 
lėšų. Viskas kas 
reikia, tai tik už
sukt sprendžiną ir 
paspaust guzikėlį. 
Viena meliodija tę
sėsi per dvidešimts 
minutų. Muzika taip 
užžavės, kad tavo 
draugai pavydės. Jei 
norėtumei atsikelti 
ant šešių ryte, arba 
kitokiame laike, nu
sistatyk laikrodį ant 
kada nori atsikelti 
ir šis laikrodis su 
gražiausia muzika 
prikels ryte linksmą. 
Puikiai padarytas iš-    A pClllCJ.A. J AO 

misingio, paauksuotas ir artistiškai išmargintas, turis dvigubą mechaniz
mą ir reguliuoja labai gerai. Laiko teisingai laiką. Muzikalis meę/haniz- 
mas taip tvirtai padarytas, kad niekada neges, šis labai naudingas laikro
dis, taipgi ir muzikalis instrumentas, gvarantuoti ant 25 metų. Reguliarė 
kaina $15.00. Laike šio mėnesio, parduosimo už mažiau nei pusę kainos 
$5.98. Todėl, neatidėliokit, bet užsisakykit tuojaus ir neatsigėrėsi juomi. 
Prisiųsklte dolerį, o likusius užsimokėsi aplaikęs laikrodį. Atsitikime, jei 
neužsigąnėdintum, pinigus grąžiname. Iš Canados ir Mexikos pinigai turi 
bot iš kalno prisiųsti. Siųskit savo užsakymą.

THE MUSICAL CLOCK CO., pįPT. 507,
' 748'No.'Robey St.,» Chicago, 111. ' ,

Tel. Monro® 2804 .< •

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterą ligoe ir Chirurgija.

1145 MILWAULl^ A V H. CHICAGO.3s3a3B/

M. Čužas
Tuninu ir taisau pianus, 
player ir elektrinius pi
anus. .

3402 So. Halsted St., 
Chicago.

Tel.: Yards 5379.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4631 So. Ashand Avė. 

Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

Pranešimas
Visiems gerbiamiems kostume- 

riams, kad savo čeverykų taisymo 
šapą perkėiau į naują vietą. Pir
miau buvo 3244 *So, Halsted St., 
o dabar 3433 So. Hhlsted St. Už
tikriname geriausį užganedinimą 
mano darbu.

K. KARPAVIČIUS
3433 So. Halsted St.

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
2418 W. 45th St.

Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Are.

Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
\ Chicago, III.

< DR. C. K. KLIAUGA
Ant atminties metinių sukatuvių 

ALEKSANDRO VADINSKO
Mirė lapkričio 6 d. 1920 m., 

1 vai. po pietų, turėjo 75 met. 
amž., palaidotai Sartininkų ka
pinėse; paliko dideliame nubu
dime moterį, 3 sūnūs ir 2 (luk
teri Lietuvoj ir 3 dukteris Čio
nai Amerikoj. Nors jau metai 
suėjo, bet širdies skausmas dar 
neužgeso. Jis buvo geras, drau
gų ir pažįstamų mylimas ir ku
rie suteikė paskutinį patarnavi
mą. Tariame ačiū visiems da
lyvavusiems laidotuvėse. Meld- 
šiame atjausti musų nubudusias 
širdis, o jam ištarti amžiną atil
sį. Ijai būna lengva Lietuvos 
šalies žemelėj • ramiai ilsėtis. 
Pasiliekam dideliam nubudime.

A. Dodonienė, S. Balčitienė 
P. Senubenė.

DENTISTA8
1821 8e. Halsted St., Chicago, IU. 

kampas 18th St.

Phone Canal 257

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietavys Dentistas
108D1 So. Michigan Av^ Roseland.

Valandos: 9 ryte Ud 12 dieną 
Nue 1 pe pietų Iki 9 vakare.

Telefonas i Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
Lletavis Dentistas

Tadeušas Dantas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 2 d., 11:40 vakare, turė
damas 47 metus amžiaus. Pa
ėjo. iš Ramoškių kaimo, Skais
girio par., nuo Žagarės. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Elzbietą ir 5 dutekteris: Pran
cišką 12 metų, Oną 9 m., Elz
bietą 8 m., Moniką 7 m., Juzę 2 
metų. Laidotuvės atsibus lap
kričio 7 d., iš namų 3139 W. 
87 PI., į Lietuviškas Tautiškas | 
kapines, 9 vai. ryto

DRABUŽIAL
Vyrams, vaikinams ir vaikams

Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečlame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišeniui.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

.Kelinės nuo $2.50 ir auglčiau.

Vaikams drabužiai, trankai ir va- 
lyzos.

Gausi savo pinigų vertę, arba garu 
si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras iki 9 vaL 
ned. iki 6 vai.

8. GORDON, 
1415 S. Halsted SL

Phontl £pnal 941
» I
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Pranešimai PRANEŠIMAI.
Vyskupo Valančausko Pašalpos

Roeeland. — R. L. D. S. S. Ben- Draugystė rengia savo 25 metų su- 
drovės visų šėrininkų susirinkimus | kaktuvių apvaikščiojimą ^ sekmadienį, 
Įvyks pirmadienį, lapkričio 7 d., 7:30 ’ 
vai. vak. J. Stanciko svet., po num. 
204 E. 115 gat.

Direkcija aprinko pirkimui sevtai- 
nę. Šiame susirinkime bus svarsto
ma jos pirkimo klausimas. Todėl 
malonėkite visi šėrininkai susirinkime 
dalyvauti. —• Direkcija.

lapkr. 6, 4 v. po pietų Mildos salėj, 
3142 S. Halsted. Visi draugijos na
riai nepamirškite atsilankyti, nes 
nutarta, kad kurie nedalyvaus, turės 
bausmės užsimokėti.

— Valdyba.

REIKIA DARBININKU | RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME. NAMAI-ŽEME,
MOTERŲ

REIKIA 50 MERGINŲ SOR- 
tavimui naitjų vilnonių atkarpų. 
Atsišaukite

B. COHEN & SONS, 
1244 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 5 kfamlbariųi 
rakandai, malkos 
Priežastis 
miestą .Atsišaukite

822 W. 37th PI.

ir anglys, 
važiuoju į kitą

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
fixtures, maišytų tautų apgyventoj 
vietoj, geras biznis, ant vietos pagy
venimas.

Atsišaukite į Naujienų ofisą klaus
dami 435.

Cicero. — Cicero Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendrovė rengia nedėlioj, 
lapkr. 6 d. iškilmes Svetainės staty
mo pradžiai paminėti. Kurios drau
gijos priklauso tai bendrovei, kviečia
mos būtinai dalyvauti. Apvai Ūžčioji
mo pradžia 3 vai. po pietų prie 14- 
tos gatvės ir 49 Ct. Bus prakalbos, o 
paskui eis j Pilkio svetainę, 4837 W. 
14-ta gt. Bus šokiai. — Komitetas.

Draugų atidai. — Lietuvos Dukte
rų dr-ja rengia šeiminišką vakarą lap
kričio 12 d., 7 vai. vak., didžiojoj 
Mark VVhite Square svet., 29 ir Hal- 
sted gatvės. Visus kviečiame daly
vauti šiame vakare, o draugija steng
sis visus užganėdinti. Įžanga dykai.

— Komitetas.

REIKIA MERGINŲ AR PUS- 
amžių moterų darbui.

5300 Federal S t.

APLEIDŽIU miestą—privers
tas parduoti visus, 6 kambarių 
nukandus. Parduosiu atskirai 
šmotus. Rargenas.

4210 So. Alllbany Avė. 
Tek: Lafayette 2755.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, maišytų tautų apgy- 
ventoj. Priežastis pardavimo; išva
žiuoju į Lietuvą. Trumpu laiku turi 
būti parduota, kas pirmutinis tas lai
mės. Atsišaukite, 2501 W. 46th St., 
Phone Lafayette 4421.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMJS 
(saliunas) su fixtures ir visais'įtaisy
mais geroj vietoj dėl lietuvio West 
Side, priežastis pardavimo turiu du 
bizniu.

JUSTIN MACKIEVICH, 
2342 So. I^avitt St.
Phone Canal 1678

SAVININKAS PARDUOS AR PA- 
renduos 130 akerių Illinois farmą; 
arba parduos galvijus, arklius, javus 
ir mašineriją. Dabar galima pada
ryti lysas ant kito meto.

T. J. MURPHY,
6317 So. P©oria St., 
Tel.: Normai 8299.*

“Pirmyn” Mišrus Choras rengia 
draugišką vakarėlį, su programų, 
sekmadienį, lapkr. 6, Liuosybės Sa
lėj, 1822 Wabansia Avė. Pradžia ly
giai 7 vai. v. Kviečiame visus gau
siai atsilankyti. — Reng. Komitetas.

Chicagos Varpo Bendrovės Apskr. 
akcininkų susirinkimas bus laikomas 
lapkričio 7, 7:30 v. v. Mildos salėj, 
3138 S. Halsted, 3ios lubos. Kvie
čiami visi akcininkai dalyvauti; yra 
svarbių žinių iš Lietuvos; taipgi yra 
bendrovės reikalų svarstymui.

— Valdyba.

L. S. S. 81 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, lapkričio 5 d., 
lygiai nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės 
salėj, 1822 Wabansia Avė. Centro 
Raštininkas prisiuntė Sąjungos virši
ninkų nominacijų blankas, kurias 
urnai reikia gražinti. Visi kuopos na
riai todėl yra kviečiami nominacijoj 
dalyvauti.

— Kuopos Raštininkas.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 
diskusijas panedėlį, lapkr. 7 d. 7:30 v. 
v. Mark White Sq. parko knygyne, 
prie 30-tos ir Halsted. Yra užkvie
sta kalbėtojas, ką tik atvažiavęs iš 
Lietuvos Kazimieras Misius, kurs tu
ri daug ką papasakot apie Lietuvą.

— Komitetas.

... . . .... — ' 1 . ■—■■■■ ... ■’
REIKALINGA patyrusios mo 

terįs auba merginos pardavė
jos kalbančios lietuviškai ir 
lenkiškai. Atsišaukite

J. P. PARKAUSKAS DRY 
GOODS STORE 
1839 W. 47th St.

PARDAVIMUI rakandai (fur 
niture) dėl 4 kambarių. Par
duosiu visus sykiu. Rakandai 
gerame stovyje.

1408 N. Paulina St.

PARDAVIMUI PIRMOS kle- 
sos saliunas. Pardavimo prieža
stis — du bizniu. Kas pirmesnis, 
tas laimingesnis, 929 W. 12 St. 
kampas Sangamon St.

DIDELIS BARGENAS
Įmokėdamas $600 nupirksi 2 

venimų po 5 kambarius medinį 
Įmokėdamas $1,500 nupliksi 3 
venimų po 6 kambarius mūrinį ___
Parduosim pigiai, arba mainysim ant 
automobilio, biznio ar loto.

J. NAMON, J. BRUŽAS & CO., 
3452 So. Halsted St.

pagy- 
namą. 
pagy- 
namą.

PARDAVIMUI madinis na
rnas. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite -

4840 S. Harding Avė.

MOKYKLOS

Liet. Švietimo dr-ja rengia prakal
bas nedėlioj, lapkr. 6 d., Raymond 
Chapel, 816 W. 31st St. Kalbės Ku
bilius studentas Chicagos universite
to. Įžanga veltui. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Komitetas.

L. S. S. Aštunto Rajono Koncer
tas bus lapkričio 24 d., Meldažio sa
lėj, 2244 W. 23rd Place. Salė atsi
darys 6 vai. vakare. Koncerte imš 
dalyvumą Lietuviai, Rusai, Slavai, Žy
dai ir-italai . Mylintys gražius dai
navimus ir muziką maloniai kviečia
mi atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

REIKIA merginos dirbti va
karais į krautuvę. Patyrimo ne
reikia. ,
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 

3238 So. Halsted St.

PARDAVIMUI KETURIŲ KAM- 
harių rakandai anglys ir malkos, kam 
reikalinga

Atsišaukite
STANLEY KAZDAILIS, 
835 W. 34th PI. 3rd fl. 

užpakalyj

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis senas 
ir geras. Parduosiu pigiai.

3749 So. Halsted St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS Brigh- 
ton Parke — pardavimui naujas mū
rinis namas 3-jų pagyvenimų po G 
kambarius: elektros šviesa, maudy
nės, ir visi naujausios mados įtaisy
mai. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio namo, loto, automobi
lio, ar kokio biznio.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

MOKINKIS

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai beveik nauji. Parduosiu pi
giai, neš išvažiuoju į kitą miestą.

Atsišaukite
2847 W. 40 PI. 2nd floor 

Nuo 5 iki 8 vakaro.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
laba geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis važiuojame į kitą mie 
stą. Atsišaukite

432 Naujienos
4

BARGENAI
8-nių kambarių namas ....... $4,500.00
7-nių kambarių namas ....... $5,500.00
5-ių Storų namas ................ $23,000.00
30 kamb. hotelis su 5 St. $50,000.00 

Kreipkitės arba rašykite
B. A. LEMONT, 

9730 Winston Avė.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

North Side. — S. L. A. 226 kuopos 
susirinkimas bus laikomas sekmadie
nį, lapkr. 6 d., 2 vai. po pietų Liuo
sybės svet., 1822 VVabansia Avė. 
Draujęčs ir draugai malonėsite būti
nai susirinkti visi, nes yra svarbių 
reikalų. — Sekr. K. Markus.

Town of Lake. — Lietuvai Gelbėti 
draugijos 1-mas skyrius turės nepa
prastą savo susirinkimų J. J. Elias 
sveainėj, 4600 S. Wood, pirmadienį, 
lapkr. 7 d., 7:30 vai. vak. Visi lietu
viai kviečiami susirinkti, turime svar
bių laiškų 
Raudonojo

REIKALINGA GASPADINĖ, AU- 
gusi mergina arba našlė be vaikų. 
Turi mokėti biskį lenkiškai. Darbo 
mažai tik apžiūrėti vieną ypatą ir sa
ve. šaukit telefonu East Chicago, 
470* M. Arba laišku 4912 Wegg Avė. 
East Chicago, Ind.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Biznis 
nuo senų laikų. Priežastį par-

iš Lietuvos nuo Lietuvog 
Kryžiaus Centro valdybos.

— Sekr. J. J.'Palėkus.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

R AK ANDAI PUSDYKIAI:
virtuves amžinis pečius, gaso 
pečius, dveji *paitalai, drescrisįdavimo patirsite ant vietos. Sy- 
ir geležinė lova. Ant syk ar at-|kiu 4 kambariai gyvenimui, 
skirsi. z
1747 S. Hailsted St. arti 18-os 

gat., 2 lubos užpakalis

5200 So. Union Avė.

MEDINIS NAMAS VIENO PAGY- 
venimo rendos neša $24.00 į mėnesį, 
mainau ant automobiliaus. Kaina 
namo'$1,900.00.

Atsišaukite prie savininko 
J. VELIČKA, 

6319 So. Tai man Avė. 
Namas randasi 6025 Lafayette Avė.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. susirin
kimas bus nedėlioj, lapkričio 6 d., 
2:20 vai. po pietų O. Tamuliunienės 
svet., 1449 So. 49th Avė. Draugai 
prašomi visi susirinkti paskirtu laiku, 
užsimokėti duokles ir atveskite naujų 
narių. — K. Genis, Fin. Sekr.

Illinois Lietuvių Pašelpinio Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks subato- 
je, lapkričio 5 d., 8 v. v. paparstoj 
svet., 3301 S. Morgan gatvės. Visi 
kliubiečiai malonėkite susirinkti laiku.

— A. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

Jaunų Lietuvių Amer. Tautiškas 
Kliubas laikys savo mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, lapkr. 6. kaip 1 vai. 
pietų, Mildos salėj, 3142 So. Halsted 
Visi nariai malonėkit susirinkti lai
ku. — Rašt. S. Kunevičius.

Brighton Park. — L. S. S. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas jvyks nedėlioj, 
lapkr. 6, 1 v. po pietų Pociaus svet., 
8884 Ho. Kediie. Draugai susirinkite 
paskirtu laiku, nes bus nominuojami 
Kandidatai į L. S. S. pildomąiį komi
tetą ir renkami delegatai į L. S. S. 
VIII Rajono konferenciją.

— Org. J. Kondraška.

Town of Lake. — Visi Draugystės 
šv. Vincento Ferr. nariai kviečiami 
atvykti vakarėlin, kur rengiamas še
štadienį, lapkr. 5., 7 v. vak. J. Leš
činsko salėj, 4535 So. Honore St. Bus 
dalinamos dovanos draugams, kurie 
išbuvo draugijoj per 10 metų nesirgę.

Mėnesinis draugijos susirinkimas 
bus laikomas ant rytojaus, lapkr. 6, 2 
v. po p., paprastoj svetainėj.

— Rašt. N. K.

ChicagoH Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos mėnesinis susirin
kimas bus laikomas sekmadienį, lapkr. 
13,-2 v. po pietų Związek Polek salėj, 
1315 N. Ashland Av. Visi nariai 
malonėkit susirinkt, yra daug svarbių 
dalykų svarstyt. — Rašt. A. Shimas.

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
kuris buvo šauktas pereitoj nedėlioj, 
dėl tūlų priežasčių susirinko mažas 
skaičius narių, tai susirinkimas oficl- 
jaliai neįvyko, dabar šaukiamas susi
rinkimas įvyks nedėlioj lapkričio 6 d., 
11 vai. iš ryto, Naujienų name, 1739 
So. Halsted St. Visi senieji kuopos 
nariai malonėkite atsilankyti ir naujų 
narių atsiveskjte, turime daug svar
bių reikalų; rinkimai kuopos valdybos 
kitiems metams, taipgi rinkimai Pil
domojo Komiteto. Kviečia visus

— Valdyba.

Indiana Harbor. — S. L. A. 185 kp. 
mėn. susirinkimas įvyks nedelioj, lap
kričio 6, 2 v. po pietų Katherine 
House salėj, 138th /ir Deoder gatv. 
Visi nariai dalyvaukite, nes bus ren
kami delegatai į ateinanti Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos konfe
renciją. Yra ir kitų svarbių reikalų.

— Fin. Sek. P. S. Rindokas.

Simano Daukanto Dr-ja laikis sa
vo mėn. susirinkimą nedėlioj, lapkr. 
6, 1 vai. po pietų. Visi nariai malo
nėkit susirinkti. Kurie dar nesate 
atsiėmę garbės ženklelių, ateikite at
siimti. — Valdyba.

Roseland. 9-to Wardo Socialistai 
rengia dideles prakalbas pirmadieni, 
lapkr. 7 d., 8 vai. vakare K. of P. 
salėj, 11037 So. Michigan Avė. Kal
bės George R. Kirkpatrick, iš New 
Yorko, tema: “Nusiginklavimo kon
ferencija ir kitas karas”. Įžangos 
10c. Kviečia Komitetas.

Cicero. — Vakarines žvaigždės 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas sekmadienį, lapkr. 6, 1 vai. 
po- pietų S. Zvibo salėj, 1347 So. 50th 
Avė. Visi nariai kviečiami susirinkti 
ir naujų atsivesti.

— Rašt. A. Tumaviche.
S. A. L. Ex-Kareivių 1-mas kuopos 

susirinkimas įvyks pirmadieni, lapri- 
čio 7 d., 8 vai. vak. Kuopos Skaityk
loj. 4603 S. Marshfield Avė. Visi na
riai privalo būtinai susirinkti paskir
tu laiku, nes turim daug svarbiu rei
kalų aptarti. — Valdyba.

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyks nėd., lapkr. 6, 1921, 
1 vai. p. p. “Aušros” svet., 3001 So. 
Halsted Sfe Sekr.

22 kuopos nepaprastas su- 
įvyks nedėlioj, lapkričio 7

L. S. S', 
sifinkimas 
d. kaip 10 vai. ryto p. Meldažio sve
tainėj. Visi kuopos nariai prašomi 
atsilankyti, nes turime dėl kai kurių 
ytin svarbių reikalų pasitarti.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
CHARLES BUDRIS, 639 W. 

18th St. Jieškau visų burdingie- 
rių, kad ateitų bolių pagrajyt ir 
šiušus padaužyti

JIEŠKAU SAVO SESERS MARU 
jonos Bružytės-Trutlerienės, kilusios 
iš Tauragės. Prieš karą gyveno Cni- 
cagos mieste. Jei kas ją žinotų, ar 
ji pati .meldžiu rašyti man adresu: 
Juzepa Bružytė, Vilniaus g-vė 169, 
Raseiniai, Lithuania.

JIEŠKAU SAVO DRAUGO JUO- 
zo Litvaičio, pirmiaus gyveno Chica
goj, apie 21 ir Halsted St. Tunelyj 
dirbdavo. Jis pats ar kas kitas mel
džiu atsišaukti.

ADELE LITVAITE, 
3421 Lemoyne

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš 
esu 26 metų amžiaus. Meldžiu su 
pirmu laišku prisiųsti paveikslą. At
sakymą duosiu kiekvienai ir paveiks
lus gražinsiu.

JOHN VALINTA, 
3426 So. Halsted St. Chicago, III.

TIESTO PARTNERIŲ.
JIEŠKAU PARTNERIO ANT fer

mos. r- 
rą pelną daryti iš karvių. Mažai 
nigų turint galima įstoti.

Atsišaukite
11750 So. Ashland Avė. 

West Pullman, III.

Turiu gerą vietą — galima ge- 
. Mažai pi-

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS ANT RENDOS 

dėl vienos ar dviejų ypatų: karštas 
vanduo, maudynės, patogu ir ne
brangu.

835 N. Taylor Avė. 
Oak Park, III.

Arti Division gatvės West

‘ KAMBARYS ANT RENDOS 1 ar 
2 vaikinam, prie mažos ir švarios 
šeimynos. Su valgiu ar be valgio; 
electric šviesa, maudynė ir telphone, 
geistina kad dirbtų dienom ir švarų 
dąrbą

P. URBONAS, 
3159 So. Halsted St., 2nd fl. front

VYRŲ REIKTA ĮSTOJIMUI I Di
delę Taxi kompaniją. Uždarbis $100 
iki $150 į savaitę, nuolotinis darbas. 
Išmokinsime viską. $300 kapitalo 
pradėti biznį. Buk pats bosu. Ateik 
šiandien prisirengęs dirbti. Atsišau
kite 82 West Washington St., Room 
525.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI GROSERNfi IR 

delikatesen arba mainysiu ant namo 
ar loto.' Yra geroj vietoj, biznis eina 
gerai, visokių tautų apgyventa. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš Chi
cagos.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, turi būt parduota 
už pirmą pasiūlymą, nes savi
ninkas sunkiai serga. Atsišau
kite, 1755 W. 18th St.

3601 Ogden Avė.
VYRŲ REIKIA. GALI PADA- 

ryt $15.00 į dieną ar daugiau, nuola
tinis darbas. Gera proga vyrui tu
rinčiam $300 kapitalo. Pinigai sau
gus. Patyrimas nereikalingas. Kreip-1 vietoj. Turi būt parduota greit 
kitės, 105 N. Clark St., Room 525.

PARDAVIMUI RESTAURA- 
cija už pusę kainos, labai geroj

PARDAVIMUI SALIUNAS 
visas ar pusė, labai pigiai. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

3159 S. Halsted St.

80 AKERIŲ FARMA UŽ $500.00
Parduodu pigiai arba mainysiu ant 

namo, loto ar anei kokio biznio. 80 
akerių farma randasi Michigan val
stijoj su trioboms, gyvuliais ir visais 
įtaisymais koki reikalingi ant farmos. 
Turi būti parduota arba išmainyta į 
trumpą laiką.

C. P. SUROMSKI CO. 
3346 So. Halsted St.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

nes važiuoju į kitą miestą. Kreip
REIKALINGAS VYRAS SU- Į kitės į Naujienų,.ofisą 434 

prantantis elektros darbą. Turi 
kalbėti lenkiškai. Atsišaukite

New Peoples Electric Co.
1711 W. 47 St.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
bučernę ant saliuno, iš priežhsties ne
moku rašyt. Gera proga geram žmo
gui. Biznis išdirbtas per daug me
tų, randasi ant Town of Lake, lietu- 

——— nc,TVTA ' „ ^vDTTlviais apgyventą. Ątsigaukite 4620 S.MUMS REIKIA 6 AR 7 GERŲ Rockwoll st<> Jel. Lafayette 979. St. 
vyrų daliai ar pilnam laikui, gražiai Petrauskas.
atrodančių, rimtai mastančių. No- _____ ‘ ______  į ________
rinti smagaus darbo, negirdėtu už-
darbiu atsišaukite Room 253, Convvay , , PARSIDUODA BIZNIS 
Building, klauskit M r. Schermann ar- Labai P1*1“1 parsiduoda elektros 
ba Kav. Kreipkitės bile dieną iši- masinos batų siuvimui ir taisymui, 
man nedeldienį nuo 10 vai. ryto iki visi šapoš įrengimui, kurpaliai ir apie 
8 vai vak au tūkstančiu porų čebatų, motenš-

' ________________________ kų ir vyriškų. Parinktine vieta lie-
"* tuviui; pigi renda; gera proga pa- 

-------------- * Įdaryti puikų biznį’ už Chicagos. At- 
REI'KIA 'lietll'vio knygvedžio, Įsišaukite Naujienos 431.

nuolatinis darbas, gera aflga. 
FABIONAS ir MICKEVIČIUS

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su namu, geroj vietoj. Pardavi
mo priežastis, vienas esu, va
žiuoju į Lietuvą, W. Urbon, 2519 
W. 43rd St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, maišytų tautų ap
gyventoj. Priežastis pardavimo — iš
važiuoju į LietliVį trumpu laiku, tu
ri būti parduota. Kas pirmutinis, tas 
laimės. Atsišaukite.

A 9332 Cottage G rovė Avė. 
Bumside, III.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI GROSERNfi 
labai geroj vietoj, 4 kambariai 
dėl gyvenimo, biznis išdirbtas 
gerai atsišaukite 3245 S. Par- 
nell Avė.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Biznis se 
nas ir geras. Pardavimo prie
žastis—du bizuiiai.

1229 S. Jefferson St.

LAIMĖS JIEŠKOTOJAMS
Štai kur žmogaus laimė!
Parsiduoda 8 flatų naujas muro na

mas su visais naujausios mados įtai
symais, murnvuro trepais ir priean
giais. Kaina tik $35,000. Rendos 
moka į metus $6,600. Tas bargenas 
daugiau moka nuošimčių negu kokis 
Bišapas arba kita kokia įstaiga. Tas 
namas, visuotinė žmogaus laimė. Na
mas randasi South Sidėj. Kas nori 
ta namą įgyti, malonėkite pasisku
binti, nes savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą, dėlto parduoda pigiai.; Taip
gi didelis bargenas ant farmos. Na
mai su bizniu, krautuvėms ir kitoki 
panašus bizniai. Beveik už dyką — 
žmogus priverstas tuo jaus parduoti, 
nes turi važiuoti į Čekiją, prie savo 
tėvynės turtų!

Taipgi turiu daugiau privatiškų 
namų ir biznių gerų namų kuriuos 
galima pigiai pirkti.

Platesnių žinių kreipkitės
MILDA RE AL ESTATĖ CO. 

751 W. 31st St., 
Phone Yards 6296

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir 
desinuoti efrabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St., 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.
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NAMAI-ZEME.

DIDELIS BARGENAS
Gerai įrengtas muro namas 6 fla- 

tų ir 2 aukštų medinis namas pečium 
apšildomas viskas ant vieno loto. 
Rendos neša virš $1,000.00 į metus, 
randasi arti Morgan ir 19-os gatvių. 
Kaina $10,000.00; apie % cash reika
linga, likusius ant pirmo morgečio. 
Kreipkitės 436 Naujienos

! Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

ŠTAI KUR PROGA PASIDARYTI 
pinigų — gali pirkti vieną iš musų 
Oakland 5 pasažierių touring auto
mobilių, kuris naujas pardavinėjamas 
po $1,445.00 ir reguliariai parduoda
mas po $750, kaip kad vartotas au
tomobilius. Musų kaina šią savaitę 
$350.00, sutaupymas $400.00. Gali 
parduoti šį automobilių pavasaryj ir 
padaryti pinigų.

Pardavėjai automobilių perka juos 
už šią kainą ir parduos tamistai pa
vasaryj už daug aukštesnę kainą.

Pirk dabar, o sutaupysi pardavėjo 
pelną.

Atdara vakarais ir nedėliomis.
Dirbtuvės šaka.

OAKLAND MOTOR CAR CO. 
2426 Michigan Avė.
Tel. Čalumet 5310

PREMIER 1915
Išimtinas Bargenas

7 pasažierų touring karas, naujite- 
lis viršus, naujai malevotas, nauji 
cord tajeriai, naujas bumperis. Pui
kiausiam mechaniškame stovyj. Gali
ma matyt 8 E. Pearson SL Telefo
nas Superior 7030.

PARDAVIMUI 1917 JEFFE- 
rey 671 modelio, 6 cilinderių, 7 
pasažierių autobomilius, geriau
siam padėjime. Parduosiu pigiai

KAMBARIS ant rendos, prie 
Emerald Avė., arti 35-itos gat
vės. Elektros šviesa, maudynė, iš priežasties bedarbes, 4343 So.
telefonas. Atsišaukite telefo
nu Roulevard 6918.

ANT RENDOS ŠVIESUS 
KAMBARIS.

MRS. VALDON
3348 Aubum Avė.

ISRENDAVOJIMOI
IŠSIRENDAVOJA VIENAS AR 

du kambariai iš fronto, vienam ar 
dviem vaikinams ar merginoms, su 
valgiu ar be valgio, ar vedusiai porai. 
Elektros šviesa ir maudynės, sulyksi- 
me pigiai.

1643 Blue Island Avė.

Whipple St.

PARDAVIMUI Ford sėdau, 
modelio 1920; ilock wheel, dem. 
rims, sclf starteris, ca'b heatei 
2 ekstra tajeriai.

1736 S. Jefferson St.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

dos rakandai, turi būt parduoti už bi- 
lę sąžiningą pasiūlymą. Sėklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas, kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavų springsų 
phonographas su rekordais ir dai- 
manto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BUčERNfi ir GRO- 
semė labai tirštai apgyvento j vietoj, 
nėra kitos bučemės per 4 blokus. Biz
nis eina gerai, ir cash. Parduosiu la
bai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti 
biznį dykai. Pardavimo priežastis, 
turiu du bizniu. Turiu parduoti į 
trumpa laiką. Cash and Carry Mar- 
ket, 704 W. 69th St., Chicago, III. 
Phone Went. 2393.

PONO RANDAUNINKO ATIDAI 
$5 iki $10 į mėnesį nupirks M arba 
% akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą. 
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė- 
lioms, arba 1620 Ashland Block, 155 
N. Clark St. Daugelis namų subdiyi- 
zijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
kitės arba rašykit.

KAS NORĖTŲ PALIKTI TURTIN
GŲ Į TRUMPĄ LAIKĄ, štai par-. 
siduoda geriausi vieta ką Chicagoj 
randasi 1464 Indiana Avė. Lietuviai 
pasiskubinkite bus tikrai parduota, 
kad kokis svetimtautis nenupirktų 
lietuviai pasikubinkite. Taipgi 3 cash 
registeriai ir pianas. Savininkas

GEO. M. CHERNAUSKAS, 
1464 Indiana Avė.

$1,200 NUPIRKSI NAMĄ 
ant išlygų. H

6046 S. Tripp Avė.

PARDAVIMUI GRAŽUS UKES 
namas, 20 mylių nuo Chicagos, prie 
pilto kelio. Akmeninė rezidencija, 15 
didelių kambarių. Viskas kietmedžio 
triminguotas, ir grindys; 4 f irę places 
3 porčiai, elektras ir visi parankumai.

10 akerių miško su šaltinio upeliu. 
Šios prapertės vertos $75,000, bet 
parduosime už $38,000. Puiki vieta 
kliubui, arba aukštos klesos užeigai.

E. R. DUNN,
Kreipkitės paprastoms dienoms šau

kit© Yards 1929 prieš 3 vai., nedėlioj 
Palos Park 39J2.

Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik* 
rina kiekvienam greitą progresą.

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago, 11.

PHOTOGRAPHIJŲ MOKYKLA
štai kur puiki proga vyrams ir 

merginoms. Sunaudokite liuosą žie
mos laiką išmokimui naudingo ama
to photographo. Lengvos išlygos, 
patogus laikas, dienomis ar vakarais. 
Atsišaukite laišku.

430 Naujienos.

AUŠROS MOKYKLOJ

PARDAVIMUI VARGONAI GRA- 
žaus balso ir pora kanarkų su 2 
klėtkoms dėl perinimo. Parduosiu 
viską pigiai, galima matyt subatoj po 
pietų ir nedėlioj iki pietų.

J. J.,
1512 So. 49th Ct., arti 15 St.

PARDAVIMUI GROSERNfi, LIE- 
tuvių ir lenkų apgyventa; biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Pardavi
mo priežastis — važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite
4513 So. Paulina St.

, PARDAVIMUI ITALIŠKA,PIANO 
armonika, arba mainysiu ant chro- 
matiškos armonikos. Taipgi parduo
du gerą pigiai concertina.

S. BUTKUS, 
2130 W. 22nd St.

3 fl. fK.

PARDAVIMUI keptuvė geroj 
vietoj; biznis išdirbtas per dau
geli metų. Atsišaukite į Nau
jienas pažymėdami No. 437.

PARDAVIMUI puiilkioj lietu
viais apgyventoj vietoj ^vhole- 
sale groscris. Parduodu' iš prie
žasties ėjimo į skirtingą biznį. 
Nuo senai išdubta vieta.

MUTUAL GROCERY CO. 
4424-26 S. Ashland Arve.

‘ PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 
5 pagyvenimų medinė stuba, 
prie Ruble gat. Kaina $3,800. 
Mortgečius $1,800.

2428 S. Troy St.

PARDAVIMUIJMEDINIS NAMAS 
2 pagyvenimu, arba mainysiu ant au
tomobilio. Turinti 5 ar 7 pasažierų 
automobilių atvažiuokite. Jei neno* 
rėsit mainyt, ant namo, tai nupirksiu 
už cash.

P. BUDRECKI, 
1682 W. 46th St.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS 
namas su dviem lotais pakraštį 
Chicagos, arba mainysiu ant 
biznio. Kas mylėtų gyventi ant 
tyro oro, tarpe žydinčių gėlių, 
atsišaukite į Naujienas 433.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
mūrinis namas, 2 pagyvenimų, po 7 
kambarius; maudynės, cimentuotas 
beismantas. Ant Bridgeporto. šitas 
nanvas parsiduoda $2,000 pigiau, kad 
jis vertas, tik už $5,300. AtsiSaukit 
pas

A. VISBARA, 
3801 So. Halsted St.

SUSTOK
Bizniavas namas 7 metų senumo 

pirmos klesos Storas ir 5 flatai; ne
ša dauginus kaip 
viškoj kolonijoje, 
sę kainos.

CHAS 
670 W.

. Gali mayt 9 ryto ir 7 vakare
*■—-......... ........... ............................. . ......... ——

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO
2 pagyvenimų namas po 4 ir 5 rui

mus ant Emerald Avė. Rendos $30 
į mėnesį, o likusius kaip rendą.

Mūrinis moderniškas namas, geras 
kaip naujas ant 3 pagyvenimj po 6 
kambarius, aržuolo trinias. Kaina 
$6,500. Įnešti $2,000, o likusius kaip 
renda. %

Mūrinis namas 2 pagyvenimų po 4 
ir 5 kambarius ant Wallace gatvės. 
Geras dėl biznio. Kaina $1,950. Įmo
kėti $700, o likusius kaip rendą.

Namas su groseme ant Emerald 
Avė., geras biznis. Kaina $3,000. 
Įmpkėti $1,500, o likusius kaip rendą.

Del platesnių žinių atsiSaukit 
FIRST NATIONAL REALTY CO.

736 W. 35 St., z
Klausk P. Burneiko.

15 nuošimti, lietu- 
Parsiduoda už pu-

ZEKAS, 
18th St.

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St 
Chicago, III.

FARMA DAKYI

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, jpografijos, politildnės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

PARDAVIMUI arba išmainy
mui 2 lotai ant Chicagos na
mo. Lotai randasi Gary India
na viduryj miesto. Albs'išaukit 
į trumpų laikų (į Storą).

4606 So. Pauflina St.

40 akerių farma su budinkais; že
mė visa išdirbta, netoli miesto, su gy
vuliais ir mašinoms. Už mašinas ir 
gyvulius reikia biskį primokėti, o že
mė pasiliks dykai.

2 akerių farma prie pat Chicagos, 
nauji budinkai, gyvuliai, įrankiai ir 
automobilius. Kaina $6,500.00.

20 lotų Chicagoj; streetai, syroš, 
vanduo ir visi įtaisymai. Kaina $4,000. 
Įmokėti $1,000, o kitus ant ilęer išmo
kėjimo. Atsišaukite į
FIRST NATIONAL REAIjfY CO., 

736 W. 35 St.,/ 
Klausk P. Burneiko.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augė
lesniąsias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:30 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 ▼. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St„ arti 18 gatv.


